
















































 LAMP NIEK. WINNEND ONTWERP ET BEURS
 ELEKTRO VAKBEURS HARDENBERG

LECOURANTNIEUWS

Legrand heeft met de 
ontwerpwedstrijd jonge 
studenten van de richting 

Industriële Vormgeving een kans 
willen geven om op originele 
wijze de kabeldraagsystemen te 

hergebruiken in het ontwerp van 
een functioneel voorwerp of 
meubel.

Hoofdprijs
De winnende lamp niek. van 
Jeroen van den Ban werd door 
de jury beoordeeld als een ‘slim, 
compleet en stijlvol ontwerp dat 
past in elk interieur’. Lamp niek. 
is gemaakt van P31 RVS 
kabelgoot en afgewerkt met 
geschaafd merbau hout. 

Publieksprijs
Naast de vakjury heeft ook het 
publiek tijdens de ET beurs een 
stem kunnen uitbrengen op de 
gepresenteerde ontwerpen. In 

totaal zijn gedurende de vijf 
beursdagen ruim 1.900 stemmen 
uitgebracht. De Suspended lamp 
van Onne Sypkens  was goed 
voor de publieksprijs ter waarde 
van € 500,-. Deze lamp is 
gemaakt van RVS kabelgoot, 
inclusief bijbehorende deksels, 
stijgstukken, snelkoppelplaten, 
klemmen en eindschotten. 

In 2009 heeft Legrand Nederland deelgenomen aan de Elektro 
Vakbeurs Hardenberg. De beurs vond plaats van dinsdag 8 
december tot en met donderdag 10 december.  

De focus lag dit jaar op het nieuwe innovatieve Van Geel P31 
kabelgootsysteem. Er werd een P31 installatie-unit op de stand 
getoond en er waren demokits aanwezig, zodat de bezoekers zelf 
konden ervaren dat het P31 kabelgootsysteem inderdaad heel snel en 
gemakkelijk werkt. 

De bezoekers werden daarnaast uitgedaagd om het P31 Challenge 
spel te spelen en konden een IPod winnen. Bovendien was er 
gelegenheid om kennis te maken met www.legrandservices.nl. Op 
deze website kan men handige hulpmiddelen vinden, zoals 

conversietabellen oud/nieuw, vulgraadberekeningen en 
calculatierecepten. Natuurlijk was er ook aandacht voor onze andere 
merken Legrand, BTicino, Cablofil en Planet Wattohm via diverse 
panelen en animaties.

LEgraND aaNwEzIg oP ELEktro 
VakbEurs HarDENbErg

p  Een impressie van onze stand

p  Lamp niek., winnaar van de prijs van de vakjury.

Wedstrijd voor studenten industriële vormgeving
LamP NIEk. wINNEND oNtwErP Et bEurs 

afgelopen oktober maakte Legrand de winnaars bekend van de 
ontwerpwedstrijd in het kader van de beurs Elektrotechniek. De 
prijs van de vakjury, een bedrag van € 750,-, is gewonnen door 
Jeroen van den ban met lamp niek.. onne sypkens heeft met zijn 
suspended lamp de publieksprijs in de wacht gesleept. 

p  De kabelgoten zijn in 
de Suspended lamp nog goed zichtbaar. 




