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LECOURANTINTRO

doorgaan met innoveren

Voortaan zijn de hoofdartikelen uit Lecourant ook via een digitale nieuwsbrief beschikbaar. 
Wilt u zich hiervoor aanmelden? Stuur dan uw e-mailadres o.v.v. ‘Lecourant digitaal’ 
naar info@legrandnederland.nl.
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 OPLEVERING: MEDIO 2010
 TBK VERZORGT VOLLEDIGE, TECHNISCHE INSTALLATIE
  LEGRAND NEDERLAND LEVERT KABEL- EN WANDGOOT

Legrand levert wand- en kabelgoot aan nieuw autoparadijs

Louwman CoLLeCtion in
den Haag medio 2010 open

LECOURANTCOVER
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Het voormalig museum van de heer Louwman in Raamsdonksveer 
trok ongeveer 20.000 bezoekers per jaar. Voor het nieuwe museum 
rekenen de initiatiefnemers op een verdubbeling van het aantal 

bezoekers. De kosten voor de 
bouw van het automuseum 
bedragen circa 30 miljoen 
euro. Het museumgebouw, 
een ontwerp van architect 
Michael Graves, wordt in 
samenwerking met 
landschapsarchitect Lodewijk 
Baljon zorgvuldig ingepast in 
de omgeving. Kwaliteit is hier 

in den Haag vordert de bouw van de Louwman Collection - 
nationaal automobiel museum gestaag. Het wachten is op de 
opening volgend jaar wanneer automobielminnend nederland zich 
kan vergapen aan de omvangrijke privécollectie oldtimers van de 
heer Louwman. tBK verzorgt de volledige, technische installatie. 
Legrand levert kabel- en wandgoot aan dit prachtige project.



belangrijker dan de exacte openingsdatum die 
dan ook nog niet wordt aangegeven.

unieke topstukken
De bezoeker van het museum wordt straks 
eerst naar boven geleid en loopt vervolgens 
zigzaggend op chronologische volgorde naar 
beneden langs alle klassieke modellen. 
Enkele hoogtepunten uit de collectie zijn de 
bijna volledige collectie Spykers, de oudste 

LECOURANTCOVER

‘Legrand nederLand 
is een interessante 
partner voor ons’
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autobus ter wereld, een Bugatti 50 T uit 1932, maar ook de Aston 
Martin van James Bond uit Goldfinger en de auto van Winston 
Churchill, inclusief extra grote asbak. In de Louwman Collection in 
Den Haag zullen meer dan 240 van dit soort bijzondere 
automobielen te zien zijn.

vergaderruimtes
De Louwman Collection zal naast museum ook een rol gaan 
vervullen als expositieruimte voor introductie van nieuwe modellen. 
In deze landhuisachtige entourage bevindt zich een auditorium en 
kan men vergaderruimtes huren, zoals de klassieke herenkamer. 
Beneden komt de bezoeker op een sfeervol marktplein omringd 
door huisjes, waar men een hapje kan eten. 

LECOURANTCOVER
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q  Van links naar rechts: Jeroen Koppes, Gabriel M’bow (TBK) en  
Henk Beusekamp (Legrand)

“Wij zijn niet zomaar een 
installateur”, zegt Jeroen 
Koppes, eigenaar en algemeen 
manager van TBK. “Als 
totaalinstallateur gaan wij 
verder dan ‘alleen maar’ 
elektrotechniek, wij ontzorgen 
de klant. TBK regelt alles voor 
klanten van klimaatbeheersing, 
tot centrale verwarming, 
luchtbehandeling, 
airconditioning, water en gas. 
Wij verzorgen desgewenst het 
gehele traject van ontwerp, 
realisatie tot en met onderhoud. 
Dit najaar nog komt er sanitair 
bij als nieuw expertiseterrein.“

vertrouwen
“Wij bekijken een project op een 
technische manier en zijn daarin 

beter dan een 
aannemer. Wij 
denken aan het 
comfort van de 
eindgebruiker. Als ik 
een vergaderruimte 
zie, denk ik aan de 
scènes die ik wil 
inbouwen. Waar zal 
de klant straks 
behoefte aan hebben 
binnen de 
verschillende 
functies van zo’n 
ruimte? Als 
kennisbedrijf, 
schrijven we een 
doortimmerd advies 
voor de klant. Ik vind 
het belangrijk dat 

onze klant vertrouwen in ons 
heeft en houdt.“

Kennisbedrijf geen 
uitzendbureau
“Wij zijn een kennisbedrijf, geen 
uitzendbureau. In 2000 hebben 
we een tienjarenplan 
geschreven. Ieder jaar hebben 
we stappen gezet om een goede 
totaalinstallateur te worden. We 
werken grotendeels met eigen 
mensen, waar we altijd in 
investeren. Hier heb ik Gabriel 
M’bow als dagelijkse leiding 
lopen. Dat is een goede vent. Hij 
kan de jongens sturen, op E en 
W gebied. TBK bouwt op zijn 
mensen. Open en eerlijk zijn, 
respect geven, betrouwbaar zijn 
en kwaliteit leveren, dat zijn 
onze kernkwaliteiten.”

solide
“Wij staan er solide voor en 
hebben een mooie 
orderportefeuille met vaste 
klanten in ons klantenbestand, 
zoals alle winkels van de 
Hypotheker. Ook werken we voor 
Buitenlandse Zaken, alle 
ambassades in het buitenland 
horen bij ons. Wij hebben 
monteurs die over de hele 
wereld vliegen, onze vakmensen 
opereren zelfstandig”, besluit 
Jeroen.

tBK is ‘teCHnisCHe aannemer’



Haagse HogesCHooL meest 
duurzame sCHooL van nederLand

LECOURANTCOVER
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 START PROJECT: JANUARI 2008
 OPGELEVERD: JULI 2009

 LEGRAND NEDERLAND LEVERT: KABELDRAAGSySTEEM, WANDGOTEN, 20 ONDERVERDELERS,  
XL3 4000 HOOFDVERDELER INCLUSIEF DE VERMOGENSAUTOMAAT VAN 1600 A,  

ENERGIEZUILEN EN COLONETTES, VLOERDOZEN EN INBOUWDOZEN 



 

LECOURANTCOVER
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q De EPC-waarde bedraagt slechts 33% van de wettelijke eis



 

LECOURANTCOVER
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Het systeem werKt 
op aanwezigHeid van 
mensen in een ruimte

p Links Wil Smits (Kuijpers Installaties) en rechts Roger Hendrix (Hagemeyer)

Kuijpers Installaties heeft ruim 80 jaar ervaring in de 
installatiewereld. Het bedrijf ontwerpt, installeert, onderhoudt en 
beheert klimaat-, elektrotechnische- en sprinklerinstallaties in zowel 
de utiliteitsbouw als industrie. Ook beschikt Kuijpers Installaties over 
gespecialiseerde onderdelen voor industriële piping en 
procestechniek, elektronische beveiligingssystemen, 
brandbeveiliging, maintenance en elektromotoren revisie. Kuijpers 
heeft regiobedrijven in Arnhem, Den Haag, Helmond (hoofdvestiging), 
Roosendaal, Tilburg en Utrecht. In de vestiging ‘s-Hertogenbosch zijn 
de specialismen en landelijk opererende diensten van Kuijpers 
gehuisvest, waaronder de afdeling Kuijpers Centrale Projecten (KCP), 
zowel E als W. Met ongeveer 800 medewerkers realiseert het bedrijf 
dit jaar een omzet van 150 miljoen euro.

groeien
 “Kuijpers is van oudsher een Werktuigbouwkundig bedrijf, waaraan 
de elektrotechnische tak later toegevoegd en ontwikkeld is”, zegt de 
bedrijfsleider Wil Smits. “In de doelstellingen van KCP hebben wij een 
stevige ambitie om ons verder te ontwikkelen in de grotere 
utiliteitsprojecten. Hiervoor bouwen we flink aan de organisatie, 
investeren in mensen en vooral in innovatieve kracht. Waar je 
momenteel de nodige krimp ziet in de markt, zijn wij juist aan het 
groeien. Het feit dat Kuijpers een familiebedrijf is, is daarbij een 
voordeel. Wij voeren een lange termijn visie uit, zijn bereid daarvoor 
te investeren en hebben ook de middelen beschikbaar.” 

Kuijpers instaLLaties: gezonde 
geBouwen, BetrouwBare proCessen



Onlangs viel mijn aandacht op een artikel in het 
Financieel dagblad (d.d. 6 juli 2009). Hierin werd 
verwezen naar een onderzoek van Stichting Roges 
naar de effecten van nieuwe organisatiemethodes 
op de bouw. Voor het onderzoek werden de 
proceskosten vergeleken van 25 partijen die op een 
verschillende manier hadden gebouwd. 
Organisatiemethoden waaraan u hierbij moet 
denken zijn onder meer: conceptueel bouwen, 
industrieel flexibel demontabel bouwen, het Living 
building concept. Wat blijkt: deze nieuwe 
bouwmethodes voegen daadwerkelijk iets toe. Het 
zijn zeker geen loze kreten en de methodes dragen 
ook nog bij tot lagere bouwkosten! 

Budgetoverschrijding lager
Volgens het artikel vormen een aantal ingrediënten 
samen de sleutel tot succes: integraal nadenken 
over een project, één hoofdverantwoordelijke voor 
het hele project en wat meer afstand tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer in het 
bouwproces. Met name de risico’s van 
budgetoverschrijding blijken fors lager wanneer je 
het project integraal aanvliegt! Dat kan het meest 
eenvoudig in bouwteamverband. De werkelijke 
besparingen op de eindprijs van het project bij 
conceptueel bouwen liggen al gauw 20% lager dan 
bij traditionele bouw. Juist nu zijn er kansen voor 
innovatie en zien we gelukkig een breder draagvlak 
in de markt naar integrale bouwconcepten.

Kracht
Als Legrand Nederland zijn wij met specifieke 
installateurs en groothandels al een aantal jaren 
intensief betrokken bij projecten waar conceptueel 
bouwen en industrieel flexibel demontabel bouwen 
worden toegepast. Hierin ligt ook onze kracht als 
totaaloplosser en onze projectbenadering. Ook als 
fabrikant gaat het bij projecten vandaag de dag 
allang niet meer om alleen de technische 
eigenschappen van een product. Calculatie, 

engineering, logistieke kosten, montage van 
materialen zijn belangrijke elementen in het 
verlagen van de bouwkosten.

slimmer
Maar ook op het niveau van kleinere projecten en 
renovatie ben ik ervan overtuigd dat 
besparingsvoordelen te behalen zijn. Al is het 
alleen al door slimmer om te gaan in de keuze van 
materiaal en te kiezen voor op elkaar afgestemde 

oplossingen. Ook in deze uitgave van Lecourant 
hebben we weer een keur van projecten 
geselecteerd die aantonen dat de combinatie 
opdracht van kabeldraagsystemen, 
schakelmateriaal, datasystemen en verdelers leidt 
tot sneller installeren, minder faalkosten en 
efficiënte installaties. Daag ons uit, en laten we 
samen kijken hoe we uw project tot een succes 
kunnen maken.

Frans Spijkers 
Marketing Manager
E: f.spijkers@legrandnederland.nl

daag ons uit!

 CONCEPTUEEL BOUWEN
 LAGERE BOUWKOSTEN

LECOURANTINZICHT

de metHodes 
dragen ooK nog 
Bij tot Lagere 
BouwKosten

10



 
Legrand nederland 
overhandigde onlangs aan de 
eerste 10 deelnemers het 
certificaat voor een opleiding 
speciaal gericht op de 
paneelbouwer. de vierdaagse 
training werd verzorgd in 
samenwerking met het externe 
trainingsbureau sBK-advies 
uit Helmond. Legrand en haar 
geselecteerde paneelbouw 
partners vinden het van groot 
belang blijvend in kennis te 
investeren.

Legrand vindt het belangrijk dat 
de Lexic schakel- en 
verdeelinrichtingen van de 
hoogste kwaliteit zijn. Met deze 
insteek heeft Legrand onlangs 
haar paneelbouwpartners een 
vierdaagse, intensieve opleiding 
aangeboden. Voor de 
paneelbouwer als 
productiegericht bedrijf is dit 
uiteraard een hele investering 

te kiezen voor de 
paneelbouwpartners van 
Legrand Nederland”, zegt 
Tino van der Veen, 
productspecialist 
schakel- en 
verdeelinrichtingen. 

de paneelbouwpartners 
van Legrand zijn:
Elektro Internationaal
VSK Kastenbouw
Eltech Paneelbouw 
Thekobur
Hagemeyer Nederland

in tijd. De deelnemers zijn het 
er echter over eens dat het de 
moeite meer dan waard is 
geweest. 

vertrouwen
SBK-Advies uit Helmond 
verzorgde het theoretische deel 
van het scholingsprogramma 
zoals normering, 
kortsluitberekeningen en 
selectiviteit. Legrand nam de 
praktische toepassing van deze 
kennis voor haar rekening, 
waaronder het hands-on deel 
en de toepassing van het 
werkplaatshandboek. “Voor 
onze paneelbouwpartners is dit 
een prachtige gelegenheid om 
hun theoretische en praktische 
knowhow aan te scherpen en 
borgen. Dit zorgt voor een 
betrouwbaar en veilig 
eindproduct voor onze 
gemeenschappelijke klanten. 
Nog een belangrijke reden, om 

kennis uitwisselen met paneelbouwpartners

vierdaagse pittige training 
met suCCes aFgerond

LECOURANTOPLEIDING
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afgelopen juli werd het pand 
van mega Ceramics in waalwijk 
opgeleverd. de bouw van het 
vier verdiepingen hoge complex 
startte in september 2009. een 
bijzonder project met een korte 
bouwtijd. installatiebedrijf 
pieters-emons kreeg van maart 
tot juli de tijd voor alle 
technische installaties. naast 
een kantoorgedeelte is er op de 
begane grond een prachtige 
showroom ingericht voor 
zakelijke “pottenkijkers”. 

Mega Ceramics ademt een sfeer 
van serene rust uit. “Wij zijn een 
hectisch bedrijf. Die rustige sfeer 
hebben we wel nodig”, legt Henk 
van As (algemeen directeur) uit. 
Ons bedrijf heeft de laatste jaren 
een grote groei doorgemaakt. We 
waren al vanaf 1992 gehuisvest 
in portocabins. We kunnen ons 
geluk hier niet op. De hoge 

plafonds in de showroom geven 
de producten meer elan. Met 

Legrand levert totaal Concept aan nieuw pand

potten KijKen Bij
mega CeramiCs

 MEGA CERAMICS TE WAALWIJK
  LEGRAND NEDERLAND LEVERDE AAN DIT PROJECT: 300 METER KABELGOOT, 22 ENERGIEZUILEN, MOSAIC SCHAKELMATERIAAL, 
DATA-OPLOSSING CAT. 6 SySTEEM, MET 190 AANSLUITINGEN, PATCHKASTEN EN LEXIC VERDELERS

p Van links naar rechts: Henk van As (Mega Ceramics), Jan Schipper (Legrand), Piet Leijten (Mega Ceramics) en Erik Emons (Pieters-Emons)

LECOURANTPRAKTIJK

hoogte krijg je meer expressie. 
We hebben er lang op moeten 

wachten, maar nu kunnen we 
alle showrooms hier 
onderbrengen.”

Hoog tempo
“We hebben alles met onze eigen 
mensen gemaakt”, zegt 

12

Bij installatiebureau Pieters-Emons in Waalwijk 
werken 27 man, waarvan vijf op kantoor en 22 
buiten. Erik Emons is in 2001 samen met Rolph 
Pieters gestart met de onderneming. Het bedrijf 
houdt zich bezig met nieuwbouw, vrije 
woningbouw, utiliteit, industrie, toegangscontrole, 
brandmeldsystemen, inbraaksystemen en 
datanetwerken.

Legrand Limoges
“De gemiddelde installateur denkt vrij traditioneel. 
Wij zijn anders”, zegt Erik Emons. Wij staan open 
voor mensen en voor innovatie! Je kunt altijd bij 

ons binnenvallen en voor goede nieuwe ideeën zijn 
we ook altijd te vinden. Als er nieuwe producten 
zijn dan proberen we die uit. Wij zijn sterk in 
innovatie, in het toepassen van nieuwe techniek in 
installaties. Wij willen altijd weten wat er nu 
mogelijk is, zodat wij het aan onze klanten kunnen 
aanbieden. We zijn voortdurend op zoek naar 
nieuwe mogelijkheden door vakbladen te lezen en 
cursussen bij te wonen. Onlangs zijn we met 
Legrand mee geweest naar Limoges om ons te 
laten voorlichten wat zij kunnen. Het is een 
indrukwekkende plant. Het hele dorp lijkt wel één 
en al Legrand te zijn.”

totaaLinstaLLateur pieters-emons open 
naar mensen en nieuwe teCHnieK



technisch directeur Erik Emons 
(Pieters-Emons). “Soms 
moesten we overwerken. Door 
het hoge tempo was het van 
belang dat alle spullen tijdig 

aanwezig waren. Het totale 
pakket van Legrand ligt ruim bij 
groothandel op voorraad. Een 
aantal producten waren voor ons 
nieuw, zoals de DLP 
energiezuilen met de 
consolidatieboxen in het plafond. 
De medewerkers van Mega 
Ceramics wilden zelf kiezen 
waar zij hun bureau zouden 
neerzetten. Wij hebben het 
opgelost via het plafond en deels 
via het flexibele uiteinde van de 
energiezuil in het plafond. Wij 
hebben de zuilen pas geplaatst 
nadat de werkplekken stonden.”

Helemaal Legrand
“We hebben uiteindelijk een 
totaal installatie met de 
producten van Legrand gemaakt. 
We installeerden hier 300 meter 
kabelgoot, 22 energiezuilen, 
Mosaic schakelmateriaal voor de 
showroom en de drie 
kantoorverdiepingen. Daarnaast 
Data-oplossing Cat. 6 systeem, 
met 190 aansluitingen. Ook de 

twee patchkasten en de drie 
Lexic verdelers zijn van Legrand. 
Aanvankelijk kozen wij voor 
Legrand, omdat de oplossing van 
de consolidatieboxen met de 

zuilen hier aantrekkelijk was en 
toen wilden we graag het hele 
project met Legrand maken. Het 

voldeed aan onze verwachtingen 
dat het makkelijk te verwerken 
zou zijn en een kwalitatief goed 
product. De materialen zijn op 
elkaar aangepast”, zegt Erik.

totaalpakket
“Mensen weten Pieters-Emons 
te vinden omdat wij een 
totaalpakket voor een 
opdrachtgever kunnen bieden”, 
aldus Erik. “Wij hebben geen 
andere partijen nodig voor de 
installatie. Wij hebben goede 
contacten met onze fabrikanten. 
Wij richten ons op een bepaald 
aantal fabrikanten en weten wat 
hun sterke kanten zijn. Legrand 
is voor ons aantrekkelijk omdat 

zij een breed pakket aan 
producten hebben. Ze bieden een 
goed totaal concept. En Legrand 
denkt mee met oplossingen.”
 

q Nieuwe pand Mega Ceramics Waalwijk

LECOURANTPRAKTIJK
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Het totaLe paKKet 
van Legrand Ligt 
ruim Bij de groot- 
HandeL op voorraad



LECOURANTPRAKTIJK

Legrand en tu staan “vierkant” achter Cubi Furniture

CuBi Furniture CooL en 
FLeXiBeL ConCept
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 CUBI FURNITURE IN QBIC HOTELS
  INNOVATIEF PREFAB CONCEPT VOOR HOTELKETEN
  LEGRAND LEVERT MODULAIR SCHAKELMATERIAAL MOSAIC



 

LECOURANTPRAKTIJK
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u Links Bart van der Vleuten (Cubi Furniture) 
en rechts Marco Vlaspoel (Technische Unie)



“We hebben hier hard moeten 
werken”, zegt Arie Breedvelt, 
projectleider bij Slagboom. “Het 
scholencomplex is in een half 
jaar tijd gebouwd. Er zitten vier 
MBO scholen verdeeld over drie 

verdiepingen en allemaal met 
hun eigen eisenpakket. We 
installeerden hier een 
combinatie van kabelgoot, 
wandgoot en Mosaic 
schakelmateriaal en 

energiezuilen. Een omvangrijke 
elektrotechnische order van  
1,4 miljoen euro.” 

vlot verkrijgbaar
“Om zo’n korte tijd te kunnen 
bouwen en installeren hebben 
we in een bouwteam met de 
aannemer en een 
werktuigbouwkundig 
installatiebedrijf nauw 
samengewerkt. De uitdaging zat 
hem niet alleen in het 
tijdsbestek, er werd ook een 
forse aansluiting van 1000 A 

aansluiting gevraagd. Mede 
dankzij samenwerking met 
Legrand is het ons gelukt. Alle 
artikelen waren heel vlot 
verkrijgbaar. “

op de plank
“Ons bedrijf heeft al zo lang ik 
mij kan heugen Van Geel 
kabelgoot en wandgoot en niets 
anders op de plank liggen. Jan 
Lodewijkx kwam met nieuw 
monstermateriaal van GWO5 in 
combinatie met Mosaic 
schakelmateriaal en de 

Legrand “back to school”

sLagBoom instaLLeert totaaLpaKKet 
van Legrand in twee sCHooLCompLeXen 

LECOURANTPRAKTIJK
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in naaldwijk werd onlangs het Lentiz dalton complex opgeleverd. 
dit drie verdiepingen tellende gebouw herbergt vier mBo scholen 
van uiteenlopende richtingen. slagboom installeerde een 
combinatie van Legrand kabelgoot, wandgoot met mosaic 
schakelmateriaal en energiezuilen. in den Haag leverde 
slagboom een complex met twee basisscholen op waarin Legrand 
kabelgoot, kabelbaan, LCs data en verdeelkasten werden 
verwerkt. 



energiezuilen. Het zag er 
overtuigend uit. De uitbreiding 
van het Van Geel pakket met het 
Mosaic schakelmateriaal is ons 
goed bevallen. Mosaic kan in 
energiezuilen en in de 
wandgoot. De montagesnelheid 
is verrassend. Je kunt het 
allemaal klikken en je hoeft niet 

te schroeven. Dit was - naast de 
uitstraling van het geheel waar 
de klant zeer tevreden over is 
- de drijfveer om Mosaic hier te 
toe te passen.”

Basisscholen tweemaster en 
meerpaal opgeleverd
“Ook het scholencomplex in Den 
Haag hebben we zoveel 
mogelijk met Legrand 

inzetten en het modulair 
opbouwen.”

Hardrock
“Je begint ergens met elkaar, 
dat loopt lekker, dan doe je 
weer een school. Zo gaat dat. 
We zijn nu gestart met de 
Sensis-school in Rotterdam, 
daar hebben we naast de 
gebruikelijk wandgoot en 
kabelgoot nu ook de vloergoot 
van Legrand toepast. En er 
staat weer een nieuwe Lentiz 
school op stapel in Schiedam. 
We werken gewoon lekker met 
elkaar. Jan en ik kunnen het 
ook persoonlijk goed samen 
vinden. Hij staat altijd voor mij 
klaar en ik krijg de juiste 
voorlichting en ondersteuning 
wanneer dat nodig is. En tja, wij 
houden alle twee van harde 
muziek, Jan van hardrock, ik 
van nog hardere hardrock. Zo’n 
hobby smeert de relatie!” lacht 
Arie. 

materialen voltooid. In het 
complex zitten twee 
verschillende basisscholen: de 
Tweemaster en de Meerpaal. In 
de school zelf kun je geen 
scheiding zien. Hier hebben wij 
naast de kabelgoot en 
kabelbaan voor het eerst de 
verdelers en de data-oplossing 

van Legrand toegepast. Het 
datasysteem is prima. 
Montagetechnisch is het een 
vriendelijk systeem. Een 
patchkast is natuurlijk een 
patchkast, maar wat wel handig 
is, je kunt blokjes van vier 
samenstellen. Hierdoor ben je 
wat flexibeler. Normaal heb je 
veelvouden van 12 of 24, je kunt 
hier nog een restje van 4 of 8 

 HET LENTIZ DALTON COMPLEX MET VIER MBO SCHOLEN VAN 
UITEENLOPENDE RICHTINGEN

 IN EEN HALF JAAR TIJD GEBOUWD
 INSTALLATIEBEDRIJF SLAGBOOM INSTALLEERT

TOTAALPAKKET VAN LEGRAND

t Links Arie Breedvelt (Slagboom) en rechts Jan Lodewijkx (Legrand)

LECOURANTPRAKTIJK

sLagBoom: 
“niet LuLLen,
maar peLLen”
Met 65 medewerkers is de firma 
Slagboom een middelgroot 
installatiebedrijf met veel vaste 
klanten, zoals woningbouw-
verenigingen, Bouman Stichting 
(verslaafdenzorg), Jamin 
winkels, bouwkundige bedrijven 
en in de directe omgeving veel 
scholen, waaronder het Albeda- 
en Lentiz College. 

“Wij zijn een flexibel bedrijf”, 
zegt Arie Breedvelt, projectleider 
bij Slagboom.” We komen snel 
met voorstellen en gaan ermee 
aan de slag. Projectleider Arie 
Breedvelt typeert Slagboom als 
een bedrijf met een Rotterdamse 
mentaliteit, ofwel “niet lullen, 
maar pellen”. Vlaardingen staat 
bekend als no-nonsense 
werkdorp. Mouwen opstropen en 
werken, is hier het motto.”
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de montagesneLHeid 
is verrassend



 UITBREIDING ASSORTIMENT ZEKERINGENTECHNIEK
 WINNAAR ONTWERPWEDSTRIJD BEKEND OP ET BEURS

LECOURANTNIEUWS

Legrand Breidt Haar assortiment 
zeKeringenteCHnieK verder uit

 

Legrand nieuws en nieuwe
Legrand produCten
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Legrand Nederland heeft deze 
zomer een ontwerpwedstrijd 
uitgeschreven onder studenten 
industriële vormgeving aan 
Hogescholen en Universiteiten in 
Nederland met de richting 
productontwerp. Legrand wil de 
vakbeurs Elektrotechniek dit jaar 
aangrijpen om jong talent de 
kans te geven zich te 
presenteren aan de ET sector en 
hiermee ook de discussie te 
bevorderen over hergebruik van 
bouwmaterialen. 

Er zijn inmiddels drie finalisten 
geselecteerd die Van Geel 
kabelgoten hebben verwerkt in 
hun ontwerp. Legrand stelt een 
prijzenbedrag beschikbaar van 
750,- euro voor het winnende 
ontwerp gekozen door de vakjury 
en 500,- euro voor het winnende 
ontwerp gekozen door de 
publieksjury.

Kom zelf kijken naar de 
ontwerpen bij standnummer 
B076, van 28 september tot en 
met 2 oktober 2009 in utrecht.

winnaar 
ontwerpwedstrijd 
BeKend gemaaKt 
op et Beurs



 NIEUWE SERIE IMPULSRELAIS
 INTERESSANT TRAININGSPROGRAMMA

LECOURANTNIEUWS

ons vakgebied vraagt om voortdurende (bij-) scholing. Legrand heeft 
onlangs het trainingsaanbod overzichtelijker gemaakt. op vaste data 
kunt u zich nu inschrijven op een training van uw keuze. naast 
producttechnische of installatietechnische trainingen, kunt u bij ons in 
Boxtel ook instructie krijgen op het gebied van bepaalde normen. 
uiteraard krijgen deelnemers die de training met goed gevolg hebben 
afgelegd een certificaat.

Legrand heeft een interessant trainingsprogramma dat door onze 
relaties zeer gewaardeerd wordt. U vindt bij ons de volgende trainingen:
• LCS datanetwerken 
• basistraining BTicino deurcommunicatie, 2-draads systemen
• ontwerp en bouw Legrand schakel- en verdeelinrichtingen
• Legrand XL-Pro calculatieprogramma
• Legrand vermogensautomaten

Vraag voor meer inhoudelijke informatie
onze brochure aan of kijk op internet: 
www.legrandnederland.nl.

verrijk uzelf en uw medewerkers … investeer in kennis

Legrand Biedt interessant trainingsprogramma
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impulsrelais nieuwe serie:

introduCtie per direCt!
De nieuwe serie impulsrelais is op drie punten 
verbeterd:

•  De bevestiging van de hulp- en 
signaleringscontacten is sterk verbeterd, 
waardoor de contacten makkelijk 
gemonteerd kunnen worden, zonder 
concessies te doen aan de stevigheid van het 
geheel.

•  De identificatie van het ontwerp is 
onderscheidend van de gewone relais, zodat 
u in een oogopslag de producten van elkaar 
kunt onderscheiden.

•  De bereikbaarheid van de contacten is in het 
nieuwe ontwerp verder verbeterd. De 
contacten van zowel de spoel als de schakel 
zijn nu blijvend bereikbaar. Dit biedt het 
voordeel dat wanneer een installatie getest 
wordt de reeds gemaakte verbindingen 
gewoon kunnen blijven zitten. 

Nieuwe functies: naar keuze kunnen de 
impulsrelais nu ook uitgerust worden met een 
centrale bediening voor impulsrelais. Deze 
centrale bediening kan vervolgens weer 
uitgerust worden met een hoofd centrale 
bediening die de centrale bediening bedient. 
Hierdoor kunt u bijvoorbeeld per afdeling in 

een keer het 
licht uit doen. 
Met de 
hoofdcentrale 
bediening kunt 
u vervolgens 
met een druk op 
de knop alle 
verlichting op 
alle afdelingen 
uitdoen.

spijKers teLeCom 
entHousiast over Cursus
LCs datanetwerKen
“Ik heb in juni de cursus LCS datanetwerken en de basistraining 
BTicino deurcommunicatie, 2-draads systemen gevolgd in Boxtel. Ik 
werkte al een paar jaar met Legrand, maar ik vind dat je altijd wat 
nieuws leert. Je ziet een boel producten wel in een boekje staan, 
maar als je ze nooit hebt vastgehad, denk je er niet aan om ze toe te 
passen. Je doet nieuwe ervaring op en ziet daardoor in de praktijk 
nieuwe mogelijkheden voor toepassingen. We zijn enthousiast over de 
data-oplossingen van Legrand. Ze zijn makkelijk te installeren en niet 
zo tijdrovend. De training was verder gezellig. Naast een stuk theorie, 
kwam de praktijk ook genoeg aan bod. Zeker een aanrader!” Bas 
Kluytmans - Spijkers Telecom, Oisterwijk



Mosaic is het modulaire schakelmateriaal van Legrand. Met Mosaic 
kiest u voor de eenvoud en snelheid van één totaaloplossing. Het 
Mosaic schakelmateriaal is speciaal ontwikkeld en afgestemd op, 
integratie met onze wandgoten, vloersystemen en energiezuilen, en 
sluit hierdoor naadloos aan. U verzekert zich van een stijlvol eind-
resultaat en bespaart bovendien flink (tot 25%) op uw montagetijd.
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Legrand nederland B.v.
Postbus 54
5280 AB Boxtel

T +31 (0)411 65 31 11
F +31 (0)411 68 28 95
E info@legrandnederland.nl
I www.legrandnederland.nl

mosaic™

DE NIEUWE STANDAARD VOOR ENERGIEVERZORGING EN COMMUNICATIE IN DE UTILITEIT

Ontwerp je  
eigen werkplek


