
men. Wegdromen bij beelden uit
een voorbije tijd, je een ster wanen
in een showdecor of regisseur zijn
van een eigen programma; er is
van alles mogelijk. Beelden en
geluiden raken mensen. Ze
brengen persoonlijke en
gedeelde herinneringen
tot leven, een unieke
ervaring! Zie de
prijsvraag op
pagina 2 en win
twee entree-
kaarten.  �

Collectie
Beeld en Geluid beheert maar liefst 70% van het Nederlandse
audiovisuele erfgoed. De collectie bestaat o.a. uit: De archie-
ven van de publieke omroep, de polygooncollectie vanaf 1922,
documentaires, een hoorspelarchief, 40.000 reclamespots
vanaf 1920 tot nu,  Sport op radio en televisie en het 
Nationaal Muziekdepot.

Zelf materiaal zoeken
De catalogus van Beeld en Geluid is on-line beschikbaar. Op de
homepage van deze website vindt u een zoekregel waarin u uw
zoekvraag kunt opgeven. Via de banner Uitzending Bewaard op
de homepage kunt u direct zoeken naar de titel van uw favorie-
te programma. In veel gevallen kunt u de afleveringen van uw
programma dan direct on-line bekijken. 

Materiaal kopen?
Als u materiaal ontdekt dat u zelf graag in uw bezit wilt hebben,
dan kunt u dit in een aantal gevallen nabestellen. Beeld en geluid
maakt dan voor u, tegen betaling, een kopie op VHS, DVD of CD.
Kijk voor meer informatie op de website, www.beeldengeluid.nl.
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Al van verre valt de gekleurde gla-
zen gevel op. Dichterbij blijkt die te
bestaan uit 768 belangrijke archief-
beelden. In vijf verdiepingen onder
de grond bewaart het archief hier
meer dan 700.000 uur aan histo-
risch en hedendaags beeld- en
geluidsmateriaal. Van Geel 
Legrand was al in een vroeg sta-
dium bij de nieuwbouw betrokken.
Installatiebureau Korpman uit
Utrecht ging in een eerste ontwerp
uit van 2200 meter Van Geel 
Legrand kabelgoot en kabellad-

der, naast 300 meter wandgoot en
900 meter vloergoot. Tijdens het
werk introduceerde Van Geel 

L e g r a n d
de Service
Channel.
Dit bleek
een gou-
den greep
voor dit project omdat het veel
meer flexibiliteit oplevert in com-
binatie met de verzonken vloergoot.

Herinneringen
De gemiddelde bezoeker staat
hier uiteraard niet bij stil. Inte-
ressant voor hem is de media

experience. Dit is een
interactieve presen-
tatie van de audio-
visuele collectie van
Beeld en Geluid. De
experience bestaat
uit vijftien paviljoens
waarin de bezoeker
alles kan ontdekken
over de wereld van de
media. Bezoekers
worden bij de entree
geregistreerd. Ieder-
een krijgt een spe-
ciale ring mee.

Met deze ring is het moge-
lijk het programma naar
eigen wens af te stem-

Lage vloeren 
geen probleem

3

n 2006 opende de nieuwbouw van
het museum voor Beeld en Geluid haar deu-
ren voor het publiek. Van Geel Legrand lever-
de kabelgoot en een Service Channel
vloerssysteem aan dit prestigieuze project.
De bouw en realisatie van het nieuwe gebouw
is mede mogelijk gemaakt door de financi-
ële steun van het ministerie van OCW. 

I

� Van Geel Legrand leverde kabelgoot en het Service
Channel vloersysteem

� De Service Channel geeft aansluitmogelijk-
heden op of onder de vloer

Hilversums museum Beeld en Geluid een audiovisuele happening

Jaarlijks 150.000 bezoekers over 
de Van Geel Legrand vloer Vernuftige vloerdelen

Flexibel vloerkanaal voor 
bekabeling en aansluitpunten 
Het audiovisuele spektakel van Beeld
en Geluid wordt ondersteund door een
snelweg aan bekabeling.  Natuurlijk is
het niet de bedoeling dat de ontsieren-
de kabels voor de bezoeker zichtbaar
zijn. Om deze reden koos het museum
voor Beeld en Geluid voor vloerdelen
met een geïntegreerd vloerkanaal voor
bekabeling en aansluitpunten, ofwel de
Soluflex Service Channel.

Praktisch
De Service Channel is praktisch toe te pas-
sen door de hanteerbare afmeting van de
vloertegels waaruit het vloerkanaal bestaat.
Hierdoor ontstaat een fijnmazig, en daardoor
flexibel vloerkanaal. Beeld en Geluid mede-
werkers kunnen de benodigde kabels moei-
teloos vanuit de vloer naar de gewenste plek
leiden. Een ander voordeel is dat de beka-
beling voor elektra en data overzichtelijk is
gerangschikt door middel van kabelpaden
tussen de voetjes. En de Service Channel
biedt de mogelijkheid tot aansluiting onder
de vloer óf op de vloer. Dit systeem biedt dus
maximale vrijheid die Beeld en Geluid nodig
heeft.

� Bron: Koninklijke Saint-Gobain Glass Solutions / Fotografie: Marc Detiffe



Paul van de
Leij is een jaar
of 10 werk-
zaam in de
functie van
projectleider
bij De Vries
Instal lat ie-
technieken.
"Wat me hier
erg aan-
spreekt in het
werk is de ver-
scheidenheid
en de afwisse-
ling in de acti-
viteiten. Bij

een middelgroot bedrijf ben je over-
al bij betrokken, van het maken van
de offerte tot de opname van het
werk en de projectbegeleiding. Ook
vind ik mijn werkterrein 'gebou-
wencommunicatie' en daarbinnen
de beveiliging heel interessant. Dit
onderwerp is volop in beweging,
dat houdt je scherp."

Twee Torens
"In Leeuwarden kregen we 
afgelopen najaar een renovatie-
project voor twee flats van net na
de oorlog. In Leeuwarden zijn de
'torens' bekend als Mauritsflat en
de Van Linthorst Homan flat", aldus
Van de Leij. "De flats waren nogal
verouderd. Wij kregen de opdracht
de entree te voorzien van een inter-
com en toegangscontrolesysteem
én de badkamers te renoveren. Er

was voorheen wel deurtelefonie
aanwezig, maar alleen met audio-
mogelijkheid. Nu hebben de bewo-
ners de beschikking over een
modern Swing toestel van BTicino
met videofoon. Beneden is het oude
paneel met alle bewonersnamen
vervangen door een digitaal bel-
tableau van IRS met een LCD
scherm."

Niks mis mee
"Ik werk al een
paar jaar
samen met
BTicino", zegt
Van de Leij.
"Het is mooi

van vorm en heeft  een goede
prijs-/kwaliteitsverhouding. De
toestellen zijn makkelijk te instal-
leren en eenvoudig aan te sluiten.
Vaak kan de installatie volledig 2-
draads worden uitgevoerd, wat
niet alleen installatiegemak met
zich meebrengt, maar ook even-
tuele storingen zich sneller laten
oplossen. zelfs kan vaak een groot
deel van de bestaande bekabeling
worden hergebruikt. BTicino levert
robuuste toestellen die gewoon
doen waar ze voor gemaakt zijn.
De bewoners krijgen, doordat men
ziet voor wie men de deur open
doet, een veel veiliger gevoel." 

Interessante samenwerking
Het beltableau kwam van een
andere fabrikant, IRS. Ik heb de

t e c h n i s c h e
mensen van Van
Geel Legrand
en IRS samen
uitgenodigd om
te kijken of

beide systemen aan elkaar
te koppelen waren. Dat was
wel een bijzondere verga-
dering. Het bleek niet inge-
wikkeld. Voor alle
betrokkenen een interes-
sante samenwerking",
besluit Van de Leij. �
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P. de Vries installatietechnieken BV

n september vorig jaar startte P. de Vries Installatie-
technieken met de renovatie van twee flatgebouwen in Leeuwar-
den met in totaal 160 appartementen in Leeuwarden. In december
konden de bewoners al genieten van hun videofoon deurcommu-
nicatie van het Italiaanse merk BTicino.  

I

In het jaar 1927 vestigde Piet
de Vries zich als zelfstandig
winkelier in de Spoorstraat in
Leeuwarden. De kleine winkel van
toen is inmiddels uitgegroeid tot
een gerenommeerd installatie-
bedrijf dat de meeste disciplines
zelf in huis heeft. De naam P. de
Vries is nog behouden, maar nu
staat Johan Meijer samen met zus
Mathilde Meijer aan het hoofd. De
sfeer bij De Vries is informeel en

gemoedelijk. Door de korte lijnen
en de nuchtere instelling zijn alle
vragen snel op te lossen.

Met ongeveer 60 medewerkers
verricht De Vries werkzaamheden
op het gebied van elektrotechniek
en werktuigbouw. Naast particu-
lieren, mag de onderneming
diverse bedrijven, woningbouw-
verenigingen en andere organi-
saties tot haar klantenbestand

rekenen. Ook wordt het bedrijf
regelmatig ingeschakeld bij vele
utiliteitsbouwprojecten en reno-
vatieprojecten in de Noordelijke
regio. De Vries Installatietechnie-
ken heeft in de Noordelijke pro-
vincies onder andere naam
opgebouwd met ketelvervanging
en warmtepompen.

Naast elektrotechiek heeft de
onderneming een aparte afdeling

met ca. zes
medewerkers
voor gebouw-
automatise-
ring en
bevei l ig ing.
Deze afdeling
is de laatste
jaren zelfs tot
in het midden
van het land
actief. � Kantoor van P. de Vries in leeuwarden

� Deurtelefonie van BTicino in combinatie met 
beltableau IRS in renovatieproject

Italiaanse BTicino ook thuis in hoge Noorden

Deurcommunicatie voor een veilig gevoel
BTicino: comfort en
kwaliteit vanaf de
voordeur
Het Italiaanse BTicino heeft zich in de
afgelopen 70 jaar ontwikkeld tot een

bedrijf van wereld-
formaat met een
jaaromzet van 800
miljoen euro. 
Design bij BTicino
betekent behalve
kwaliteit ook
installatiegemak.
Zo is de deurtele-
foon met de 2-
draadstechnologie
eenvoudig en snel
aan te sluiten. Vei-
ligheid en comfort
in huis zijn met
BTicino in een
handomdraai te
realiseren.

De BTicino lijn voor deurtelefonie werkt
met een 2-draadssysteem voor zowel
de geluid- als de beeldtelefoons. De
coaxkabel is hiermee verleden tijd. Met
het 2-draadssysteem kan men, desge-
wenst, tot 4 camera’s aansluiten. De
ingebouwde camera’s zijn handmatig in
te stellen. Deurstations zijn verkrijgbaar
als inbouw of opbouw in diverse uitvoe-
ringen en kleurstellingen. 

Thuis
Voor de binnentoestellen kunt u kie-
zen uit twee series: de moderne Swing
of de klassieke Pivot. De Swing serie
is een nieuwkomer. Met zijn neutra-
le, grijze kleur voelt de Swing zich
meteen overal thuis. Binnen de luxe-
reeks Pivot kunt u kiezen uit een
inbouw-, opbouw- of tafelmodel in een
mat metalen, witte of antraciet uit-
voering. 

GSM
Het neusje van de zalm is de combina-
tie tussen videofonie en telefonie. Op alle
toestellen kan men een oproep van het
deurstation ontvangen en een externe
telefoonlijn aansluiten. Ook is er inter-
fonie mogelijk tussen de toestellen
onderling. Met een telefooncentrale kan
de huiseigenaar de oproep van de bezoe-
ker zelfs naar zijn GSM doorverbinden.
Zo kan de bewoner zelfs de bezoeker te
woord staan of toegang geven wanneer
hij niet thuis is. Deze toepassing wordt
regelmatig gebruikt om thuiskomende
kinderen of dienstverlenend personeel
toegang tot de woning of het perceel te
bieden.

� Swing toestel

Stuur het goede antwoord op onderstaande vraag naar producties@beeldengeluid.nl, ovv Prijsvraag Lecourant
De winnaars* krijgen ieder 2 entreevouchers voor de media experience.

De glazen gevel van het Beeld en Geluid gebouw is ontworpen door Jaap Drupsteen, een bekend Nederlands ontwerper.
Hij heeft bijvoorbeeld de 10, 25, 100 en 1000 gulden biljetten ontworpen.

Welke prijs heeft in 2006 de glazen gevel van Beeld en Geluid gewonnen?

* Uit de goede antwoorden worden maximaal 5 winnaars getrokken

Doe mee en win 2 entreekaarten voor 
de media experience in Beeld en Geluid!
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Bij Van Uitert aan 'de lopende band' innovatie

"Denk je aan draadgoot, denk je aan Cablofil"

In de fabriek van Van Uitert
meen je even bij een bier-
brouwerij te zijn binnenge-
stapt. Overal staan bierflesjes
en fusten op complexe instal-
laties hun ronde te doen. Bij
nadere inspectie, blijken de
flessen echter leeg te zijn. "Wij
maken hier de proefopstellin-
gen voor het intern transport
bij onze klanten", legt Johan
Geers, manager engineering
van Van Uitert uit. "Onze klan-
ten zijn sterk marketingge-
richt en innoverend bezig.
Vroeger was er misschien één
soort bierflesje, nu gaat het
om een grote verscheiden-
heid aan producten gemaakt 

van diverse
materialen.
Zo doen we
nu testen
met lichte
PET-flesjes
tot kleine
fustjes voor
de thuistap.
En dat is
alleen nog
m a a r
binnen de
brouwerij-
w e r e l d .
Verpakking
maakt het
product en
innovatie is
aan de
orde van de
dag. Wij
maken dus

aan de lopende band oplossin-
gen voor deze klanten!"

Buffertijd
De uitdaging
voor Van Uitert
is de installatie
zo uit te leggen
en in te stellen
dat er bij even-
tuele storingen
de doorstroom
niet direct ver-
stoord wordt.
Verstoringen van
machines die in
een productie-
lijn voorkomen
dienen in het
ontwerp meege-
nomen te wor-
den. Zou er bij-
voorbeeld met
regelmaat een
machine storen,
omdat er een
k a r t o n n e t j e
dubbel zit, dan

moet je dit in calculeren. "Hier-
voor moet je buffertijd inbouwen.
Hoe lang duurt het voordat een
medewerker de machine weer
in het gareel heeft? Dus hoeveel
extra meter baan moeten we
hiervoor rekenen? Het gaat vaak
om fracties van seconden, pre-
cisiewerk dus", zegt Geers. "Het
is altijd een uitdaging in de
geringe beschikbare ruimte hier-
voor een opstelling te maken. Bij
nieuwe producten en opstellin-
gen maken wij de proefopstel-
ling eerst in eigen huis werkend.
We zorgen dat de kinderproble-
men eruit zijn en werken dan aan
het verder op locatie aan het in
balans brengen van het
systeem."

Zo geknipt
"Onze installaties kunnen op ver-
schillende manieren bekabeld
worden", legt Geers uit. "Een
gangbare manier is het gebruik

van kabelbuis,
maar het nadeel
hiervan is dat je

maar een bepaalde hoeveelheid
kabels kwijt kunt. Ook kun je er
naderhand niet meer goed bij.” 

“Een andere manier is het toe-
passen van draadgoot. Van Geel
Legrand heeft een goede naam
op het gebied van draadgoot",
zegt Geers. "De goot is makke-
lijk te monteren. Wel is het uit-
eindelijk zichtwerk, dus je wordt
gedwongen om de kabels netjes
weg te werken. Als dit spik en
span volbracht is geeft het me
wel een trots gevoel als we een
installatie afleveren. Wij moeten
ons vaak in vreemde bochten
wringen om een technisch pro-
bleem te vertalen naar een glad-
jes lopende installatie. Zo flexibel
als wij zijn, zo flexibel is ook
Cablofil te verwerken. Om de
draadgoot strak langs de banen
te krijgen zijn er beduidend min-
der hulpstukken nodig. De
bochtstukken knippen we bij-

voorbeeld zelf." 

Kilometers draadgoot
"Onze hardware engineers
zijn blij met Cablofil", vol-
gens commercieel directeur
Arthur van Uitert. "We leg-
gen jaarlijks heel wat kilo-
meters draadgoot met jullie
af. En het loopt niet alleen
lekker op Nederlandse

bodem, we leveren ook aan onze
klanten in het buitenland.
Momenteel hebben wij projec-
ten lopen van in Suriname tot op
de Filippijnen en van onze zui-
derburen tot in Rusland. Wij kun-
nen altijd van de mannen van Van
Geel Legrand op aan. Het bedrijf
denkt goed mee. Regelmatig
komt er een accountmanager
even langs om te zien hoe alles
loopt. Laatst zag hij dat wij zelf
bepaalde beugeltjes aan het
maken zijn voor Cablofil die
gewoon in de handel bij Van Geel

Legrand verkrijgbaar zijn. Dat
scheelt ons weer tijd.”

Vlekkeloos
“Ons streven is een installatie zo
op te leveren, dat we bij de klant
de knop aanzetten en alles vlek-
keloos in bedrijf genomen wordt.
Hiervoor ben ik ook afhankelijk
van mijn leveranciers. Wanneer
ik bestellingen plaats bij Van
Geel Legrand, komt het gewoon
op de afgesproken tijd binnen,
ook voor grote leveringen. Daar
moet ik op kunnen bouwen." �

Bij Van Uitert loopt
het op rolletjes
In de fabriek van het Dongense bedrijf Van Uitert staan
verschillende proefopstellingen te draaien. De flesjes en
fusten lopen gesmeerd langs op een transportsysteem.
Van Uitert is een leverancier van interne transportsyste-
men en (speciaal)machines. Het bedrijf heeft alle kennis
in huis én een eigen machinepark voor het oplossen van
vraagstukken op het gebied van intern transport.

In 1963 startte de onderneming in een geheel andere branche, met het uitvoeren van con-
structiewerk en later met het bouwen van kassen, bestemd voor de export naar de Verenigde
staten. De dramatisch dalende dollarkoers maakt het noodzakelijk van richting te veranderen.
Dit is gelukkig een gouden greep gebleken. De vele orders uit de dranken- en voedingsmidde-
len industrie zorgen ervoor dat het bedrijf sterk is gegroeid. Tegenwoordig is Van Uitert B.V.
met rond de honderd medewerkers een vooraanstaande, internationale leverancier van trans-
portsystemen en (speciaal)machines voor de bottling & packaging en aanverwante industrie-
ën. Daarnaast verleent het bedrijf complementaire diensten zoals projectengineering,
projectmanagement, opleidingen en onderhoud. Veel ervaring, technische knowhow en voor-
uitstrevende innovaties hebben het bedrijf een vooraanstaand expert gemaakt op het gebied
van intern transport. 

an Uitert B.V. in Dongen is een Nederlandse naam
voor intern transport. De bottle- en verpakkingsindustrie laat
hier graag een proefopstellingen maken voor het snel en vei-
lig transporteren van ondermeer bierflesjes, blikjes of kar-
tonnen dozen op ‘de lopende band’. Regelmatig schrijft de
industrie hierbij een open
kabeltracé voor. Dan komt
bij Van Uitert Cablofil draad-
goot van Van Geel Legrand
als vanzelfsprekend 'haar
rondje meedraaien'. 

V

Van Geel Legrand introdu-
ceert een innovatieve dek-
selset met een inbouw-unit
voor de lage afwerkvloer
vanaf respectievelijk 58 mm
en 60 mm. De dekselset is
handig in gebruik en makke-
lijk te installeren. De Mosaic
230 V contactdozen en data-
outlets kunt u er zo inklikken
voor een snelle verwerking.
Het systeem is geschikt voor
dataconnectoren van alle
gangbare merken.

Wij zetten de voordelen van
onze deksels mooie nieuwe set
nog even voor u op een rijtje:

• Ultralage inbouw mogelijk:
de dekselset heeft een

inbouwhoogte nodig van
maar 58 mm in computer-
vloeren en 60 mm bij inbouw
in het open vloergootsysteem
GVO-7 en in de Quickbox.

• Installatiegemak: de deksel
en de onderbak zijn al voor-
gemonteerd, u hoeft alleen
de inbouwkappen nog aan te
brengen.

• Veiligheid: U krijgt de dek-
selset standaard geleverd
met 2 trekontlastingen, zodat
u de kabel niet uit de aan-
sluiting kunt trekken.

• Flexibiliteit: U kunt de kabel
via alle vier hoeken naar
binnen laten komen. Boven-
dien kan de kabel ook direct
naar achte-
ren lopen
door de aan-
g e b r a c h t e
doordrukplek-
ken open te
duwen.�

Lage 
vloeren

geen 
probleem!

NIEU
W

Deksels goede set 
voor inbouwunits

� Geers: “We kunnen altijd van de 
mannen van Van Geel Legrand op aan”

� Commercieel
directeur Arthur 
van Uitert

� Cablofil draadgoot is makke-
lijk te monteren
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Dubai heeft de ambitie de hoofd-
stad van het Midden-Oosten te
worden. De stad is aardig op weg
dit streven waar te maken. Dubai
trekt veel Europese investeerders
aan, naast belangstelling vanuit
de kapitaalwereld van de Verenig-
de Arabische Emiraten. Overal in
Dubai wordt gebouwd. De stad
wordt wel gekscherend 'de bouw-
put van het Midden-Oosten
genoemd'. Momenteel staat 60%
van de bouwkranen uit de wereld
in Dubai. Naast woningbouw en
hotelaccommodaties verrijzen in

de hele stad en de haven grote
kantoorcomplexen. 

Kansen
De bouwlust van Dubai is een unie-
ke kans voor Soluflex, begreep
Christiaan van Terheijden, export-
manager bij Van Geel Legrand. Het
moederbedrijf de Legrand Group
is al langer actief in de regio. In de
afgelopen twee jaar is de omzet
van de Legrand Group in Dubai met
70% toegenomen. Sinds 1996 ope-
reert de organisatie op corporate
niveau in de regio met een eigen

vestiging in Dubai en verschillen-
de ondersteunende verkooppun-
ten in de omringende gebieden.
"Soluflex is een nieuw product voor
deze nieuwe markt", zegt Christi-
aan. "Voor Van Geel Legrand is het
makkelijk om dit modulaire vloer-
systeem te verschepen. Soluflex
sluit perfect aan op de eisen van
deze projecten. Het is bij uitstek
geschikt voor de moderne, flexi-
bele kantooromgeving. De huur-
ders en daarmee de bedrijfs-
structuren in Dubai wisselen voort-
durend. Alles gaat razendsnel.
Men leeft daar in een ander
tempo."

Tijdsbesparing
"Het is met Soluflex makkelijk om
de bekabeling en de vloer vrijwel
tegelijk te installeren, wat een
enorme tijdsbesparing oplevert.
En dat telt hier meer dan waar dan
ook ter wereld! De kabels zijn mooi
geïntegreerd in een kabelvloer-

systeem en snel te
monteren zonder te
lijmen of schroeven.
Bij de indeling van
de kantoren hoeft
men nog geen reke-
ning te houden met
de aansluitingen
voor elektra, data-
verkeer en telecom-
municatie. De
bekabeling ligt vast
klaar onder de vloer
en op een later tijd-
stip kunnen de aan-
sluitpunten gekozen worden en de
contactdozen zitten netjes onder
of op de vloer", aldus Christiaan.

Wereldwijd
Om deze en andere prestige pro-
jecten onder de aandacht te bren-
gen van de Nederlandse
bouwwereld hebben een aantal
bedrijven samen met Van Geel
Legrand de handen ineen gesla-

gen. Gerenommeerde namen
waaronder: Grohe (kranen) en
Reynaers (aluminium ramen en
deuren), Armstrong (plafond-
systemen), Desso Tapijt, Saint
Goubain (glas) en B&C projecten.
Onlangs heeft Christiaan met 60
Nederlandse toparchitecten een
rondreis gemaakt langs 's werelds
meest bouwlustige steden Dubai,
Shanghai en Peking.�

n november 2006 introduceerde Van Geel Legrand op
de Gitex in Dubai ondermeer de Soluflex vloersystemen. De 
Gitex - Gulf Information Technology Exhibition - is de grootste
beurs in de regio op IT- en telecommunicatiegebied. De Soluflex
vloeroplossingen vielen hier in goede aarde. Dit begint zich te
vertalen naar concrete belangstelling voor Soluflex vanuit ver-
schillende projecten, zoals de Porsche en Lam Tara Towers.

I

Deze maand is de
introductiecam-
pagne van het
nieuwe Mosaic
schakelmateriaal-
concept van start
gegaan. Mosaic is
de nieuwe stan-
daard voor ener-
gieverzorging en
communicatie in
de utiliteit. Deze
serie schakelma-
teriaal is speciaal
ontwikkeld en
afgestemd op inte-
gratie met onze
wandgootsyste-
men, vloersyste-
men en energie-
zuilen.

Van Geel Legrand
pakt de introductie
van deze nieuwe lijn
schakelmateriaal
ferm aan. Naast de
campagne ‘eenvou-
dig sneller schake-
len’, verschijnt er
een aparte deelca-
talogus waarin
maar liefst 300
functies worden
geïntroduceerd voor
de meest uiteenlo-
pende toepassingen
in een kantoorom-
geving. De komen-
de maanden zullen
wij u overtuigen van
het montagegemak
van dit concept, dat
is afgestemd op het
Fast connector
snelstekersysteem.
Uiteraard kunt u
uzelf overtuigen van
de voordelen van

Mosaic op de beurs Elektrotech-
niek in de Jaarbeurs van Utrecht.

Tijdsbesparing
De installateur kan met Mosaic
snel aan de slag. Het installatie-
gemak van een geïntegreerd

systeem kunt u zich
voorstellen. Het
schakelmateriaal zit
in een wip in de
wandgoot of in de
vloer. Mosaic is bijna
volledig schroefloos
te monteren met de
eenvoudig toegan-
kelijke steekcontac-
ten en de ID-1
frontmontagera-
men. Mosaic vormt
één geïntegreerd
geheel met alle Van
Geel Legrand
wandgoot- en vloer-
systemen. Boven-
dien zijn er
verschillende spe-
ciale prefab oplos-
singen beschikbaar.
De nieuwe bureau-
unit heeft een prak-
tisch en tevens
functioneel ontwerp
waarmee u veel
kanten uitkunt. 

Sterke Troef
Het inbouwen van
schakelmateriaal in
kabeldraagsyste-
men is altijd al onze
troef geweest. Wij
denken volgens
eenvoudige lijnen
en komen graag
met praktische en
complete oplossin-
gen. Zo kan Mosaic
schakelmateriaal
nu met behulp 
van ons ID-1 front-
montagesysteem
razendsnel worden
ingebouwd. Niet
alleen ontstaat er
een mooie vlakke
afwerking van de

goot, een mechanisch sterk
geheel is gegarandeerd. Mosaic
voelt zich met haar nieuwe 
design ook zeer prettig in de
wand, en is te combineren met
standaard Nederlandse inbouw-
dozen. Hierdoor bent u verzekerd
van één integraal schakelmateri-
aaltype in de gehele installatie.

Utiliteitsmarkt
Mosaic is door haar functiona-
liteit en montagegemak dé

oplossing voor uw complete 
utiliteitsproject. Het geïnte-
greerde systeem van schakel-
materiaal, aansluittechnieken
en kabeldraagsystemen is de
toekomst voor iedere moderne
kantooromgeving. Mosaic
schakeert alle elektronische en
datasystemen in een waaier
rond de kantoormedewerker.
De functies en toepassingen
binnen deze schakellijn zijn
ongekend breed. Er zijn

Mosaic sfeerdimmers, 
data-, video- en TV-aansluitin-
gen, aanwezigheidsmelders,
indicatieverlichting en 
toegangscontrolesystemen. En
zo kunnen we nog wel even
doorgaan.

Laat u overtuigen! Ga snel naar
www.vangeellegrand.nl en
bestel of download onze Mosaic
deelcatalogus. U zult versteld
staan van de mogelijkheden.�

Mosaic
eenvoudig

sneller
schakelen

NIEU
W Introductie geïntegreerd schakelmateriaalconcept

�Mosaic schakelmateriaal kan razendsnel worden ingebouwd

� Mosaic, één integraal
systeem

Mosaic™

eenvoudig sneller schakelen

Soluflex vaak over de vloer in Dubai

� Soluflex, op de Gitex in Dubai


