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Van Wensen installeeRt 
Zucchini in nieuWe hal 
De JOng VeRpakkingen

 OnDeRgROnDse 
installaties RiJksmuseum  
kunstWeRk Op Zich

Zucchini Zit gOeD 
biJ mOntèl!

bam installeeRt 
sWifts laDDeRbanen 

 nieuWe aDapteR 
plexO lasDOZen  
OOk geschikt VOOR 
cablOfil DRaaDgOOt
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het jaar 2011 begon met slecht nieuws. eind januari publiceerde het 
financieel Dagblad een artikel, dat het afgelopen jaar slechts 600.000 
m2 aan commercieel vastgoed opgeleverd is. het komende jaar zal dit 
slechts 300.000 m2 bedragen. Dit terwijl in hoogtijdagen nog ongeveer 
1 miljoen m2 aan nieuw commercieel vastgoed werd opgeleverd. 
Wederom een bevestiging, dat we in een structureel verslechterde 
marktsituatie zitten. 

maar er zijn ook nu voldoende kansen voor de komende jaren, zo is 
op te maken uit het door uneto-Vni gepubliceerde rapport “Radar 
2020”. De vergrijzing, leegstand in huidige kantoren, het nieuwe 
werken, zomaar drie voorbeelden waar we als sector van kunnen 
profiteren. en dit speelt niet alleen in nederland, maar in grote delen 
van de wereld. als legrand group verwachten wij dan ook een sterke 
groei in de komende 10 jaar van de elektrotechnische sector in het 
algemeen en onze activiteiten in het bijzonder. Dit zien we terug in de 
waardering van legrand op de parijse aandelenbeurs. in twee jaar 
tijd is het verval van de beurswaarde door de economische crisis 
volkomen te niet gedaan. beleggers tonen vertrouwen in legrand en 
dat hebben we het afgelopen jaar wederom waargemaakt met een 
prachtig resultaat in omzet en winst. 

legrand group is inmiddels weer zeer actief op het vlak van 
acquisities en overnames, het afgelopen jaar heeft legrand group 
achtereenvolgens meta systems uit italië, inform uit turkije en 
electrorack uit de Verenigde staten overgenomen. Ondernemingen 
die een belangrijke aanvulling vormen op ons strategische 
productportfolio. Daarnaast zijn we erg actief op het gebied van lokale 
partnerships en co-development.
 
We hebben u dit jaar dus heel wat te vertellen. ik wil u dan ook alvast 
aanraden in uw agenda een notitie te maken om ons te bezoeken op 
onze stand tijdens de beurs elektrotechniek begin oktober.

irving van nes, managing Director 
e: i.vannes@legrandnederland.nl

beLeggers toNeN VertrouweN iN LegraNd

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 m.claessens@legrandnederland.nl.
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CoLoFoN

lecOuRant 
is een periodieke uitgave over 
producten en systemen van  
legrand nederland b.V.

fReQuentie 
verschijnt 3x per jaar

ReDactie-aDRes
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i www.legrandnederland.nl
 
cOpy & ReDactie: 
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p  V.l.n.r. henk steenbergen, brian Vrijdag, 
clement Jense en John meulepas

Nieuwe vopak opslagterminal voor olieproducten in haven amsterdam

baM iNstaLLeert
swiFts LadderbaNeN

 staRt pROJect VOOR bam l&i: 27 mei 2009
 OpleVeRing fase 1: 16 septembeR 2011
 tOtale capaciteit fase 1 & 2 Van VOpak teRminal amsteRDam WestpOORt 1,19 milJOen kubieke meteR

Vopak bouwt een terminal voor het opslaan en 
mengen van benzine en andere lichte 
olieproducten in de haven van amsterdam. de 
totale capaciteit van de nieuwe terminal zal meer 
dan 1,19 miljoen kubieke meter bedragen. de 
terminal moet voorzien in de groeiende vraag 
naar opslagcapaciteit voor olieproducten in de 
amsterdam-rotterdam-antwerpen (ara) regio. 
Het versterkt de positie van de haven van 
amsterdam als de voornaamste benzinehub van 
noordwest europa. 
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Het is beLaNgrijk oM 
Het VeiLig eN iN ééN 
keer goed te MakeN

koninklijke Vopak n.V. is 
’s werelds grootste, 
onafhankelijke dienstverlener in 
tankopslag. De onderneming is 
gespecialiseerd in de opslag en 
overslag van vloeibare 
bulkchemicaliën, gassen en 
olieproducten. 

Vopak exploiteert 80 terminals 
met een opslagcapaciteit van 
ruim 28,7 miljoen kubieke meter 
in 31 landen. Deze liggen op 
strategische plaatsen ten 
opzichte van de gebruikers en de 
belangrijkste vaarroutes. klanten 
zijn overwegend ondernemingen 
uit de chemische en 
olie-industrie, waarvoor Vopak 
een grote verscheidenheid aan 
producten opslaat.

koNiNkLijke Vopak wereLdwijd grootste 
oNaFHaNkeLijke taNkterMiNaL operator
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ik ViNd de swiFts 
VeeL beter werkeN

p  “straks hebben we hier 11 kilometer swifts gemonteerd”



LECOURANTINZICHT

7

toegegeven, ik was zonder twijfel net zo sceptisch als u. twitteren. weer een hype 
erbij. wat heb je in vredesnaam daar nou aan? Misschien een leuke hobby voor 
jongeren of politici met teveel tijd, maar voor de zakenwereld? ik voelde een flinke 
weerstand. speciaal voor u ben ik er toch mee begonnen. Na twee maanden 
“twitteren” ben ik helemaal om, ik zeg … twitteren: doen!

moet u gaan twitteren? 
just do it!

Nog Nooit koN ik zo 
sNeL iNForMatie

sCaNNeN VaN kLaNteN



“De Jong is een bedrijf dat ook 
in deze economisch slechte 
jaren doorgaat met investeren. 
het bedrijf kijkt over de 
horizon heen”, zegt 
oud-directeur charles van 
Wensen. “De Jong was één van 

mijn eerste klanten. ik heb de 
enorme groei van dit bedrijf 
meegemaakt. We doen voor de 
Jong eigenlijk al het 

onderhoud en kleine en grote 
installaties. De nieuwe hal is 
met 220 meter een grote 
uitbreiding. in de lange hal 
staan tientallen 
verpakkingsmachines 
opgesteld, die ieder gevoed 

worden vanuit een aftakking 
op de Zucchini rail. De Jong 
kan zich geen stroomstoringen 
permitteren. Deze overweging 

Primeur met Zucchini railkoker gaat naar project in Westland

VaN weNseN iNstaLLeert zuCCHiNi
iN Nieuwe HaL de joNg VerpakkiNgeN

q  Ongestoorde bedrijfsvoering is voor De Jong Verpakkingen essentieel

LECOURANTPRAKTIJK
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zuCCHiNi sCoort
gewooN oNtzetteNd goed 

op bedrijFszekerHeid

de jong Verpakkingen in de Lier is een nieuwe bedrijfshal van 
17.600 vierkante meter rijker. Van wensen installeerde hier 
afgelopen najaar zucchini railkokersystemen en XL³ schakel- en 
verdeelinrichtingen van Legrand. de jong koos voor het zucchini 
railkokersysteem op basis van kwaliteitseisen. ongestoorde 
bedrijfsvoering is hier van essentieel belang. zeven schakel- en 
verdeelkasten van Legrand zorgen voor de voeding. 



en de flexibiliteit van de 
Zucchini rail gaven de 
doorslag voor de keuze van dit 
product”, zegt Van Wensen.

bedrijfszekerheid
“De railkoker is eigenlijk geen 
nieuw product. Je kunt min of 
meer zeggen dat hij is 
herontdekt”, vervolgt Van 
Wensen. “Zucchini scoort 
gewoon ontzettend goed op 
bedrijfszekerheid. De 
montagetijd is ook relatief kort 
en het werkt voor de mannen 
heel comfortabel. Je levert in 
korte tijd een 
kwaliteitsproduct, waar je vol 
achter kunt staan. Je kunt 
gemakkelijk aftakkingen 
maken voor de machines die 
eronder staan. het is zeer 

geschikt voor hoofdtracés. Ook 
het aansluiten van de schakel- 
en verdeelinrichtingen ging 
prima”, zegt Van Wensen. “en 
na 170 meter railkoker kunnen 
we het weten!”

stapje verder
“ik werk al ruim tien jaar met 
legrand. De lexic schakel- en 
verdeelinrichtingen en de xl³ 
4000 behuizingen kunnen we 
dromen. De producten van 
legrand zijn goed. Ook de 
kabelgoot en wandgoot van 
legrand gebruiken we altijd. 
We zijn voor De Jong nu met 
een kantoorpand bezig. Daar 
gaan we nog een stapje verder 
en installeren we ook het lcs² 
datasysteem van legrand”, 
besluit Van Wensen.

 staRt installatiepROJect: 20 septembeR 2010
 OpleVeRing pROJect: 22 DecembeR 2010
 170 meteR Zucchini RailkOkeRsysteem

 7 legRanD schakel- en VeRDeelkasten

p  De verpakkingsmachines worden 
gevoed door Zucchini

q  V.l.n.r. andré van Wensen 
en cor groeneveld
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De Jong Verpakking b.V. is in 
1995 ontstaan vanuit een 
tuinbouwbedrijf, dat zijn 
producten zelf verpakte en 
verkocht aan 
grootwinkelbedrijven en 
exporteurs. Dankzij deze 
achtergrond weet De Jong als 
geen ander mee te praten over 
het belang van de juiste 
verpakking voor een 
tuinbouwproduct. “ik kom uit die 
wereld, dus ik weet precies wat 
mijn klant zoekt’’, zegt eigenaar 
henk de Jong enthousiast. “Door 
onze keiharde inzet, constante 
innovatie, uitbreiding en 
optimalisatie van onze 
productiefaciliteiten, zijn wij erin 
geslaagd onze afzet elk jaar fors 
te laten toenemen. Wij zijn dan 
ook uitgegroeid tot de 
marktleider op het gebied van 
golf- en massiefkarton voor de 
agf-sector en hebben daarnaast 
een belangrijk aandeel in de 
bloemen- en plantensector 
en -industrie.”

VaN tuiNbouwer 
tot VerpakkiNgs-
gigaNt
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Van Wensen uit De lier is 
gespecialiseerd in de fabricage 
en revisie van regel- en 
besturingspanelen en kracht- 
en lichtinstallaties tot 1600a. 
het bedrijf investeert altijd in 
de aanschaf van innovatieve 
machines. Zo beschikt Van 
Wensen over een infrarood 
warmtebeeldcamera om testen 
volgens de nen eisen te 
kunnen uitvoeren. maar ook 
heeft het bedrijf eigen 
hoogwerkers aangeschaft om 
flexibel te zijn. De panelen 
worden onder andere toegepast 
bij industriële installaties, 
machine automatisering, 
tuinbouwinstallaties, koel- en 
klimaatinstallaties. 

“in mijn diensttijd was ik al 
panelen aan het bouwen. ik heb 
dat altijd mooi werk gevonden”, 
zegt oud-directeur charles van 
Wensen sr. “in 1976 ben ik voor 
mijzelf begonnen als 

paneelbouwer in een 
boerenschuur, vooral voor de 
tuinbouw. helaas was dit werk 
destijds nog seizoensgebonden, 
in de zomermaanden werd het 
daardoor ook bij mij wel erg 
rustig. Via een relatie kwam ik 
bij een koeltechnisch bedrijf 

terecht. hierdoor kreeg ik 
genoeg werk voor het gehele 
jaar”, zegt Van Wensen.

bananenkamers
“een grappig verhaal is hoe 
succes soms teveel kan 
worden! Wij kregen via via de 
opdracht om chiquita 
bananenrijpkamers te 
installeren. Onze kamers waren 
handiger ingedeeld dan bij de 
concurrent, waardoor chiquita 
veel meer bananen in de kamer 
kon opslaan. De populariteit 
van de kamer nam zo’n vlucht 
dat wij uiteindelijk in heel 
europa bananenrijpkamers 
maakten. Dat was niet meer in 
verhouding voor zo’n klein 
bedrijf. We werkten met man en 
macht, dag en nacht. 
uiteindelijk was de markt 
verzadigd en hield het werk 

bijna van de ene op de andere 
dag op! Jammer, maar het gaf 
ons toch een goede financiële 
basis.” 

inspecties
“sinds 2004 is het bedrijf in 
handen van mijn oudste zoon 
gert. Ook mijn andere zoon 
andré werkt in het bedrijf. het 
draait nog steeds goed. We 
hebben veel vaste klanten waar 
we het onderhoud voor doen. 
Ook voor uitgebreide inspecties 
kloppen veel bedrijven bij ons 
aan. met onze infrarood camera 
kunnen we testen uitvoeren op 
onder andere isolatieweerstand, 
lekstroom, restspanning of 
hoogspanning. Ook de 
eindrapportage hoort hierbij. en 
zeker voor onze kasten, weet 
men ons altijd te vinden!”, 
besluit Van Wensen sr. 

VaN weNseN paNeeLbouw:
toegewijd eN betrouwbaar 
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p  V.l.n.r. charles van Wensen (oud-directeur) en cor groeneveld (legrand nederland)
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elbeto installeert Zucchini railkoker systeem van Legrand

zuCCHiNi zit goed bij MoNtèL!

eind vorig jaar installeerde elbeto techniek bij de bekende 
bankenspecialist Montèl in een Haagse vestiging de gehele 
e-installatie, van het datanetwerk tot en met het het geluid. 
Legrand Nederland leverde onder andere de XL³ verdeelinrichting, 
het zucchini railkokersysteem en de p31 kabelgoten. 

t V.l.n.r. Rob Derksen en marcel de Wildt

 300 meteR Zucchini RailkOkeRsysteem 
 Van geel p31 schROeflOOs kabelDRaagsysteem (45 meteR Van 300 mm bReeD, 

135 meteR Van 200 mm bReeD en 360 meteR Van 150 mm)
 legRanD xl³ VeRDeelinRichting 

 mOsaic schakelmateRiaal en VeRDeelDOZen



 

“We hebben bij montèl twee maanden lang met veel plezier gewerkt”, 
zegt marcel de Wildt, installateur bij elbeto. “Rob Derksen en ik zijn 
een vast team. montèl moest op deze 
meubelboulevard verhuizen naar een ander 
pand. het was een complete herinrichting. 
nu heeft montèl twee verdiepingen. Ze gaan 
er op vooruit.”

Comfortabele bouwplek
“De verdeelkasten komen bij ons altijd van 
legrand”, vervolgt marcel. “Rob en ik installeren regelmatig in 
winkels. Werken in winkels geeft een leuke sfeer, je gaat gezellig om 

met het personeel. het zijn ook altijd korte projecten met snelle 
resultaten, dat ligt mij wel. het is een comfortabele bouwplek, je zit 

altijd warm en droog”, lacht 
marcel.

zucchini degelijk en 
gemakkelijk
“het Zucchini lb 
railkokersysteem bevalt me 
prima. het is degelijk en 

gemakkelijk te installeren. het is geen bouwpakket. Je werkt gewoon 
met een kant-en-klare rail. Die bevestig je en later hang je de 

LECOURANTPRAKTIJK

elbeto techniek b.V. werd in 2001 opgericht. het bedrijf 
is voortgekomen uit een jarenlange samenwerking van 
een groep technische mensen. De wens om goed 
samen te werken, zit dus al van oorsprong in de 
fundamenten van het bedrijf! elbeto techniek. heeft een 
gestage groei doorgemaakt. eind 2006 is de 
onderneming verhuisd naar de huidige locatie op de 
ibcweg in best. inmiddels werken er 25 mensen.

De organisatie kent korte lijnen, de directie en 
uitvoering staan dicht bij elkaar. kenmerkend is de 
flexibele instelling van de medewerkers, waardoor de 
organisatie zowel kleine als grote projecten in alle 
takken kan realiseren. De beginletters van de 
bedrijfsnaam elbeto staan voor de belangrijkste 
expertiseterreinen van de onderneming 
elektrotechniek, beveiliging en toegangscontrole. 
Daarnaast verzorgt het bedrijf data- en 
telefonieprojecten, brandmeldinstallaties en projecten 
op het gebied van domotica en gebouwbeheersystemen. 

elbeto techniek b.V. werkt voor de detailhandel, 
installeert kantoren, distributiecentra en bedrijfsgebouwen. De 
organisatie heeft klanten in nederland en Duitsland. het bedrijf is 
één van de vaste installateurs van De mandemakers groep (Dmg) en 
Vroom & Dreesmann. 

eLbeto: FLeXibeL eN praktisCH

de VerdeeLkasteN 
koMeN bij oNs
aLtijd VaN LegraNd
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p  in 2006 is elbeto techniek verhuisd 
naar de ibcweg in best
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scheidingsschotten klik je er zo in. het is ook fijn dat hij wat lichter in 
gewicht is wanneer je boven je hoofd werkt”, zegt Rob. “We hebben 
hiervoor een project bij mandemakers keukens in Weert gedaan. 

Daar installeerden we Zucchini in 
combinatie met het p31 
kabeldraagsysteem en de verdeelkast van 
legrand. het werkt fijn met dit trio.”

snoeren met stekkerblokken eraan en dan is het meteen klaar. het 
railkokersysteem komt al compleet aan op de werkplek”, besluit 
marcel. “met andere systemen moet je veel meer ophangingen 
maken en is het veel 
meer werk”, voegt Rob 
toe. 

“het is een grote winkel, 
montèl. Je hebt 
voedingen nodig voor de 
rolluiken, etalage, 
verlichting, 
airconditioning en die moeten allemaal naar de meterkast. 

Fijn trio
“Zucchini is relatief nieuw voor ons. We hebben wel al vaker met de 
p31 kabelgoten gewerkt. Deze Van geel p31 kabelgoot werkt 
vergeleken met oude goot een stuk prettiger. De koppelplaten en de 

de koppeLpLateN eN 
sCHeidiNgssCHotteN 
kLik je er zo iN

t  De montèl vestiging in de  
haaglanden megastores in Den haag



Omvangrijke renovatie in volle gang

oNdergroNdse iNstaLLaties
rijksMuseuM kuNstwerk op ziCH

LECOURANTPRAKTIJK
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t  het Rijksmuseum nu nog omringd door 
bouwmaterialen, maar in 2013 volledig 
vernieuwd en voorzien van de modernste 
faciliteiten 
fotocredits: eran Oppenheimer

Het rijksmuseum in amsterdam 
is één van de grootste 
renovatieprojecten in Nederland 
van dit moment. wanneer het 
museum in 2013 open gaat voor 
het publiek, ademt het 
karakteristieke gebouw weer de 
oorspronkelijke 19e-eeuwse 
sfeer. Maar is het ook voorzien 
van de modernste faciliteiten. 
HoMij technische installaties is 
verantwoordelijk voor de aanleg 
van de elektrotechnische 
installaties. zij schakelde 
Legrand in voor de levering van 
kilometers Cablofil draadgoot 
en ladderbaan. 



martin van der Wilden, projectleider bij hOmiJ, en chef monteur Ron 
Verwaaijen, van hOmiJ, leiden accountmanager peter kappinga, van 
legrand nederland, vol trots rond door de ondergrondse gangen van 
het Rijksmuseum. Deze gangen verbinden de nieuw gebouwde 
kelders met elkaar. hier bevindt zich ook het energiecentrum van 
waaruit de energievoorziening van de verschillende 
museumgebouwen geregeld wordt. hOmiJ heeft de omvangrijke 
opdracht gekregen alle elektrotechnische installaties en centrale 
voorzieningen in perceel 
drie van het 
Rijksmuseum aan te 
leggen. tot de 
werkzaamheden 
behoren onder andere 
de installatie van 
noodstroomaggregaten, 
de middenspannings- 
ruimte en installaties 
voor onder andere 
verlichting, 
branddetectie en 
ontruiming. Ook de 
installatie van een 
daglicht- en 
lichtregelsysteem maakt 
onderdeel uit van de 
opdracht. 

Legrand kabeldraagsystemen
“begin 2009 zijn wij aan de slag gegaan met het maken van 
werktekeningen en werkbegrotingen,” vertelt martin van der Wilden. 
“Vervolgens ga je op zoek naar goede onderaannemers en 
leveranciers. Op basis van prijs en kwaliteit komt legrand nederland 

eigenlijk al snel naar voren als leverancier voor de benodigde 
kabeldraagsystemen. inmiddels zijn er al keurig onder elkaar enkele 
kilometers draadgoot en ladderbaan in het ondergrondse 

LECOURANTPRAKTIJK
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 staRt: ZOmeR 2009
 OpleVeRing: 2013

 OpDRacht: hOOfDgebOuW RiJksmuseum heRstellen naaR OORspROnkeliJk
aRchitectOnisch cOncept en VOORZien Van mODeRne faciliteiten, 
nieuWbOuW aZiatisch paVilJOen, RenOVatie teekenschOOl en tuin

 2.800 meteR cablOfil DRaaDgOOt
 1.000 meteR laDDeRbaan

energiecentrum gemonteerd. in tegenstelling tot het oorspronkelijke 
ontwerp, hebben wij bewust gekozen voor draadgoten in plaats van de 
meer gebruikelijke kabelgoten.” 

drie ton kabels
“Draadgoot heeft als grote voordeel dat het niet zo zwaar is”, vult 
chef monteur Ron Verwaaijen aan. “het bestaat uit 30% minder 
materiaal en heeft dus ook 30% minder gewicht dan een standaard 

kabelgoot. ik 
verwacht dat er 
straks in de 
energietunnels onder 
de grond ongeveer 
drie ton kabels in de 
goten liggen. met 
draadgoten blijft het 
overzichtelijk, zeker 
omdat de monteurs 
alle kabels er al 
netjes gebundeld 
inleggen. Daardoor is 
de effectieve ruimte 
van de goot ook weer 
groter.”

uitdagend
“het is een heel 
uitdagend project, 

waarbij veel gevraagd wordt van onze chef monteurs”, aldus Van der 
Wilden. “Zij zijn ook al in een heel vroeg stadium bij het project 
betrokken. Ruimtes lijken op elkaar, maar zijn toch net even anders. 
en er mag ook niet zomaar ergens een gaatje geboord worden.” 
Verwaaijen: “plannen maken vanachter de tekentafel werkt dus niet. 

iedere dag is het improviseren en in de praktijk naar de 
beste oplossing zoeken. Voor het onzichtbaar wegwerken 
van de systeemkastjes hebben wij bijvoorbeeld in de 
muren hoekkasten uitgehouwen en voorzien van verticale 
kabelladders en gaten voor de kabeldoorvoer. met een 
voorzetwand zie je daar straks niets meer van.”

korte lijnen
“het feit dat de monteurs veel moeten improviseren, betekent dat er 
ook veel van legrand nederland gevraagd wordt”, gaat Van der 
Wilden verder. “Dankzij korte lijnen verloopt de samenwerking heel 

op basis VaN prijs eN 
kwaLiteit koMt LegraNd
aL sNeL Naar VoreN

p  V.l.n.r. Ron Verwaaijen en martin van der Wilden (hOmiJ), peter kappinga (legrand nederland), Joey blok 
en kaj van ginkelk (technische unie)



prettig. peter kappinga en de calculatieafdeling reageren snel op 
onze vragen en komen met goede technische oplossingen. Ook is de 
logistiek in combinatie met technische unie goed geregeld.” 

Verborgen kunstwerk
“in totaal levert legrand circa 2.800 meter cablofil draadgoot en 
1.000 meter ladderbaan”, vertelt peter kappinga. “in de 
ondergrondse gangen hangen deze kabelladders en draadgoten 
keurig onder elkaar. hOmiJ heeft de kabelladder volgens de 

ophangnormen aangebracht. Voor de draadgoten is dezelfde 
ophangafstand gehanteerd, terwijl deze afstand eigenlijk groter mag 
zijn. Wanneer straks de kabels er netjes in liggen, laat hOmiJ fraai 
installatiewerk achter. hoewel niet zichtbaar voor het publiek, zijn de 
installaties alleen al een kunstwerk op zich. Daar zijn wij met z’n 
allen heel trots op.”
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daNkzij korte LijNeN
VerLoopt de saMeNwerkiNg 
HeeL prettig

terug iN
19e-eeuwse 
sFereN
het hoofdgebouw van het 
Rijksmuseum wordt tijdens de 
verbouwing teruggebracht in de 
staat, zoals architect cuypers 
het in circa 1877 ooit getekend 
heeft. er ontstaat weer een 
transparant gebouw met grote, 
hoge zalen rondom twee 
centrale binnenhoven. Ook een 
deel van de rijke muur- en 
plafonddecoraties keert terug 
in dit deel van het museum. 
Verder biedt een gedeelte 
nieuwbouw straks plaats aan 
onder andere een nieuw 
aziatisch paviljoen. De oude 
teekenschool en de tuin 
worden geheel gerenoveerd. 

p Joey blok (technische unie)
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Legrand en Light technology Nederland aanvullend productenpakket

LigHt teCHNoLogy ziet LiCHt iN
FLeXibeL soLuFLeX VLoersysteeM

Het tilburgse bedrijf Light technology Nederland is gespecialiseerd 
in elektrotechnische producten, zoals licht- en regelinstallaties en 
gebouwbeheer installaties voor woningen en utiliteit. Light 
technology Nederland staat bekend om haar expertise met 
betrekking tot het dimmen van Led verlichting. onlangs opende het 
bedrijf de deuren van haar nieuwe pand. om flexibele ruimten in het 
nieuwe pand te kunnen creëren koos Light technology Nederland 
voor het soluflex kabelvloersysteem van Van geel. 

u  met het flexibele soluflex kabelvloersysteem  
een strakke uitstraling



hier ook aan onze klanten. De 
mogelijkheden zijn 
baanbrekend. Je moet het 
mensen laten ervaren om ze net 
zo enthousiast te krijgen als wij. 
Dat kunnen we nu uitstekend in 
ons nieuwe pand en dat voelt 
heel goed!”

Veranderende demoruimtes
“binnen deze ontwikkeling past 
ook onze keuze voor het soluflex 
kabelvloersysteem”, zegt harrie. 
“We wilden optimale flexibiliteit 
in onze nieuwe huisvesting. het 
is maar goed dat we voor 
soluflex hebben gekozen voor 
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gaan verkopen. een andere 
recente toevoeging in de 
gebouwautomatisering is de 
ict-omgeving en bediening met 
smart phones. We blijven 

voortdurend anticiperen op 
voortgang van de techniek, dat is 
onze kracht.”

pC visualisatie en smart phones
“lichtregelsystemen en 
gebouwbeheerinstallaties zijn in 

“Wij voeren innovatieve 
producten, die vragen om 
demonstratie, training en 
kennis”, zegt harrie van 
beurden, sales manager bij 
light technology. “We 
kunnen onze klanten in 
ons nieuwe pand alle 
mogelijkheden met leD 
laten zien en nog beter 
trainen. Oorspronkelijk 
was ons bedrijf 
uitsluitend gericht op 
lichtregelinstallaties en 
gebouwbeheerinstallaties. in 
toenemende mate speelt bij 
gebouwbeheersing het 
fenomeen van leD dimming een 
grote rol. Daarom zijn we ook de 
complete leD producten erbij 

steeds hogere mate via tcp/ip 
(= internet) benaderbaar. Je kunt 
nu vanaf kantoor op afstand 
bijvoorbeeld de verwarming of 
het licht instellen in je woning, 

misschien wil je 
controleren of het 
alarmsysteem is 
ingeschakeld? 
geen probleem, je 
regelt het via het 
internet vanaf je 
smart phone! Je 

eigen telefoontoestel wordt 
steeds meer jouw 
bedieningstoestel. en die 
ontwikkeling zal heel snel gaan”, 
vervolgt harrie. “Je kunt er nu al 
van alles draadloos mee aan- en 
uitzetten. Wij demonstreren dit 

Het is Maar goed 
dat we soLuFLeX 
HebbeN gekozeN

p  V.l.n.r. harrie van beurden (light technology nederland) en peter van der putten (legrand nederland
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systeemplafond gedacht, maar 
dat is minder flexibel en veel 
kwetsbaarder. We kunnen nu 
heel snel een ruimte aanpassen, 
de soluflex vloer is ongelooflijk 
flexibel en toegankelijk.”

aanvullend
“Relaties zijn voor ons heel 
belangrijk. Wij staan veel op 
beurzen. light technology 
nederland werkt ook al heel 
lang met peter van der putten 
van legrand samen. Onze 
bedrijven hebben raakvlakken 
en vullen elkaar aan. Ook die 
drang naar innovatie die bij ons 

onze demoruimtes, die we 
constant aanpassen en 
veranderen! De technische 
ontwikkelingen met leD gaan 
razendsnel. We willen steeds 
nieuwe opstellingen maken om 
klanten te laten ervaren wat 
mogelijk is. We hebben de vloer 
expres niet volledig gestoffeerd, 
maar juist deels open gelaten. 
en dat ziet er strak uit, beetje 
industrieel design zelfs”, aldus 
harrie. “als de techniek 
verandert, moet het gebouw 
mee veranderen! De vloer is 
voor ons een hulpmiddel. We 
hebben nog even aan een 

zo’n rol speelt zie ik bij 
medewerkers van legrand 
terug. Je staat hiervoor open of 
niet, dat voel je direct bij 
mensen. legrand heeft 
trouwens in hun bedrijfspand 
voor onze producten gekozen, de 
lichtregelunits zijn van light 
technology nederland. en bij 
ons loopt hier onder de vloer ook 
nog van alles van legrand, zoals 
het lcs² datanetwerk met 
cat.5e. We weten elkaar op 
allerlei manieren te vinden. als 
die klik er is, gaat dat eigenlijk 
vanzelf.”

light technology nederland levert een uitgebreid programma leD 
dimmers en leD verlichting. hiermee kan het bedrijf complete 
oplossingen bieden voor verlichtingsplannen, lichtberekening, 
besturingssystemen en installatie-instructies. Of u nu leD verlichting 
zoekt voor een woning, kantoor of een industriële omgeving, de 
mogelijkheden zijn eindeloos. bijbehorende besturingssystemen 
creëren oplossingen op het gebied van domotica, 
gebouwbeheerinstallaties, vermogensdimmers, touch-panelen en 
radiografische systemen. 

het nieuwe pand van light technology nederland aan 
Droogdokkeneiland 6 in tilburg straalt dynamiek en elan uit. Zowel in 
de showroom als in het gebouw zelf kunt u de nieuwste 
mogelijkheden ervaren met leD’s en de bijbehorende 
besturingssystemen. De officiële opening was strategisch gekozen 
afgelopen november. al vroeg in de middag was het donker en zo 
kwamen de producten nog mooier uit. 

steek eerst uw LiCHt op bij
LigHt teCHNoLogy NederLaNd

t  in de showroom kunt u de nieuwste mogelijkheden met leD’s ervaren
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 asn beleggingsfOnDs
 nen-nORmen

afgelopen december besloot de asN bank Legrand group 
toe te laten tot haar beleggingsuniversum. de portefeuilles 
van de aandelenfondsen van asN bevatten alleen aandelen 
van duurzame ondernemingen. asN doet voortdurend 
onderzoek naar de prestaties van deze ondernemingen op 
het gebied van maatschappelijk en sociaal verantwoord 
ondernemen. 

Volgens de maatstaven van de asn bank scoort legrand boven het 
sector gemiddelde op het gebied van milieu en sociale prestaties. 
legrand heeft het Vn global compact getekend en committeert zich 
aan mensenrechten. het gezondheids- en veiligheidsysteem van 
legrand beoordeelt asn als solide. Verder roemt de bank de 
investeringen van legrand in sociale en economische ontwikkeling. 

in haar aankondiging geeft asn ruim aandacht aan het milieubeleid 
van legrand. hierin neemt de bank mee, dat wij via een 
klimaatproject de uitstoot van koolstofdioxide verminderen. meer 

dan 80% van de fabrieken van legrand group zijn isO 14001 
gecertificeerd. legrand integreert bovendien milieu-indicatoren in 
de productontwerpen en rapporteert over het resultaat. Ook dit 
aspect wordt als gunstig beoordeeld. Verder vindt asn het positief 
dat legrand zijn ketenverantwoordelijkheid heeft vastgelegd in een 
beleidsdocument met aandacht voor zowel milieufactoren als 
sociale aspecten. legrand controleert zelf stelselmatig of alle 
voorgenomen verbeteringen worden uitgevoerd en ook 
daadwerkelijk een bijdrage leveren. uiteraard zijn wij er ontzettend 
trots op dat onze inspanningen op deze terreinen niet onopgemerkt 
zijn gebleven. een extra motivatie om er vol enthousiasme op door 
te gaan!

Legrand overtuigt met maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen

asN beLeggiNgsuNiVersuM zegt
‘ja’ tegeN LegraNd group

afgelopen 
november heeft 
het gerechtshof 
in Den haag 
zich 
uitgesproken 

over de status van de nen-normen in het bouwbesluit uit 2003. 
naar het oordeel van het gerechtshof zijn de normen in de 

bouwregelgeving niet algemeen bindende voorschriften, maar 
afspraken. 

met dit oordeel vervalt de eerdere uitspraak uit 2008. er is meer 
duidelijkheid gekomen: nen-normen zijn geen wetten, maar 
praktische richtlijnen die voor en door de markt zijn gemaakt. het 
auteursrecht ligt bij de nen. Daar kan men de normen inzien en 
kopen.

NeN-normen zijn geen wetten!

uitspraak gereCHtsHoF VerkLaart
NeN-NorMeN Niet aLgeMeeN biNdeNd

Nieuws uit de Markt
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de nieuwe serie digitale 
tijdschakelklokken - alpharex 
dy21, alpharex dy22 en 
astrorex dy64 - combineren een 
jaarprogramma en 
astronomische functie. de 
nieuwe klokken blinken uit in 
eenvoud van bediening, 
programmering, montage en 
installatie. 

u stelt de klokken heel eenvoudig 
in via een tekstgestuurd menu 
voor vele toepassingen, zoals het 
aansturen van verlichting van 
gebouwen, bedrijfsterreinen, 
poorten, reclameborden, etalages 
of voor feestverlichting. De 
tijdschakelklokken zijn instelbaar 
als dag, week, jaar en/ of 

astroklok en maken 
een externe 
lichtsensor overbodig. 
Ze beschikken ook 
over een impulsfunctie 
voor het aansturen van 
bijvoorbeeld een 
schoolbel. 

gemakkelijk 
programmeerbaar

u kunt op de klok zelf 
de tijden programmeren, 
maar dit kan ook via de 
computer. met behulp van 
legrand software en een 

datasleutel zijn de programma’s 
snel over te zetten van de 
computer op de tijdschakelklok 
en vice versa. hierdoor is het 
mogelijk om programma’s te 
bewaren, waardoor het originele 
programma ook simpel 
teruggezet kan worden bij 
storingen of onbedoeld 
overschrijven van data. 

compact
Dankzij de compacte bouwwijze 
en modulaire opbouw zijn deze 
tijdschakelklokken eenvoudig te 
bevestigen op een Din-rail. het 
nieuwe assortiment 
tijdschakelklokken bestaat uit 
drie types die verschillen in het 
aantal beschikbare kanalen. De 

alphaRex Dy21 heeft 1 kanaal, 
terwijl de alphaRex Dy22 is 
voorzien van 2 kanalen; de 
astroRex Dy64 is 4 kanaals. 
een programma bestaat uit een 
aan- en uitschakeltijd en de 
toewijzing van dagen of 
dagblokken. De 
tijdschakelklokken zijn uitgerust 
met 3 x 28 programma’s per 
kanaal. hierdoor is het mogelijk 
om 28 week- of 

astroprogramma’s, 28 
jaarprogramma’s en 28 
uitzonderingsprogramma’s te 
programmeren. 

kijk voor meer productinformatie 
in de e-catalogus op 
www.legrandservices.nl. 
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Nieuwe
LegraNd produCteN

 tiJDschakelklOkken
 p31 kabelgOOt

prograMMeer sNeL eN
siMpeL Met de Nieuwste
tijdsCHakeLkLokkeN 

Nieuw: 2 Meter dekseLs 
Voor p31 kabeLgoot 

legrand nederland is 
voortdurend – in 
samenspraak met 
klanten - bezig haar 
producten te verbeteren. 
Vanuit deze contacten 
hebben wij vernomen, 
dat de lengte van de 
deksels van de p31 
kabelgoot in bepaalde 

situaties beter twee meter kon zijn. Ook de verpakking van de 
deksels was, wat betreft hanteerbaarheid, voor verbetering vatbaar. 
Om beter aan uw wensen te kunnen voldoen, zijn deze 
verbeteringen doorgevoerd. u kunt de nieuwe gootlengte (2 meter 
lang in plaats van 3 meter) in verbeterde verpakking inmiddels 
bestellen via uw groothandel. 
info! www.legrandservices.nl



 

 bticinO VlOeRpOtJes
 plexO lasDOZen
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twee werelden komen samen bij de introductie van dit krachtige 
product. legrand nederland had al cablofil draadgoot en plexo 
lasdozen in het assortiment. met de komst van de adapter voor de 
plexo lasdoos kunnen deze producten nu heel handig samen gebruikt 
worden. De adapter is eenvoudig te monteren op de cablofil 30, 54 en 
105, in zowel de zij- als onderkant.

plexo lasdozen zijn geschikt voor de montageplaat en ook monteerbaar 
op de muur. alle lasdozen hebben onverliesbare deksels, zijn ip55 en 
zowel aan de binnen- als aan de buitenkant codeerbaar. De kabels kunt 
u eenvoudig door de sneltules 
invoeren. bekijk de e-catalogus 
voor meer productinformatie via 
www.legrandservices.nl.

Nieuwe adapter pLeXo LasdozeN 
ook gesCHikt Voor CabLoFiL draadgoot

binnen het bticino pakket zijn enkelvoudige vloerpotjes ip24 verkrijgbaar. De vloerpotjes zijn 
beschikbaar in een messing of stalen versie. Ze zijn gemakkelijk te combineren met 
een inbouwdoos voor gietvloeren. De vloerpotjes hebben een diameter van 
slechts 100 mm en zijn ip24. tevens is er een holle wandinbouwdoos 
verkrijgbaar op aanvraag voor inbouw in verhoogde vloeren. 

Overtuig uzelf en probeer deze compacte vloerpot gewoon uit! kijk voor meer producteigenschappen op www.bticino.nl.

referentienummer omschrijving kortingsgroep brutoprijs excl. btw (€)

bt150560ac Vloerpot staal ip24 2 modules J4 44,00

bt150560Ot Vloerpot messing ip24 2 modules J4 66,00

btl4141 living wandcontactdoos J4 6,69

bt150560sb inbouwdoos voor beton + deksel J4 16,80

VLoerpotjes VaN btiCiNo 

referentie-
nummer

omschrijving
brutoprijs per stuk 

excl. btw (€)
kortings-

groep

cm091937 plexo adapter cablofil 80x80 1,75 n1

cm091938 plexo adapter cablofil 105x105 1,85 n1



ervaar de nieuwe look & feel van Legrandservices

LegraNdserViCes uitgebreid!
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 legRanDseRVices

Op artikelnummer niveau vindt u 
in de e-catalogus nu een heel 
belangrijke knop, namelijk 
“Vergelijkbare producten”. De 
e-catalogus zoekt automatisch 
vergelijkbare producten op basis 
van de classificatie kenmerken. 
heel handig om technische 
varianten met elkaar te 
vergelijken!

Mijn Logistiek applicatie voor de 
groothandel
Via mijn logistiek krijgt de 
groothandel (nadat men is 
ingelogd) inzicht in de actuele 
orderstatus en de 
productbeschikbaarheid van 

legrand nederland. bij 
Orderstatus kan de groothandel 
uw uitstaande bestellingen en 
zendingen bekijken. standaard 
worden de bestellingen van de 
afgelopen maand getoond. bij 
productbeschikbaarheid kan de 
groothandel snel de 
beschikbaarheid opvragen van de 
gewenste producten. bekijk de 
nieuwe demo filmpjes over 
Orderstatus en 
productbeschikbaarheid, zodat u 
ziet hoe eenvoudig het werkt! 

social media en webapplicaties 
We doen mee met de nieuwste 
ontwikkelingen en nodigen u ook 

uit, kom twitteren op @legrandnl, 
download toepassingsfoto’s van 
het picasa webalbum of kijk op 
het legrand nederland youtube 
kanaal! Wilt u discussiëren met 
klanten, toeleveranciers of onze 
medewerkers via de linkedin 
groep legrand nederland? het 
kan allemaal via de nieuwe 
icoontjes in de menubalk.

duurzaam internet
legrand services is vanaf heden 
klimaatneutraal. De cO2 uitstoot 
door het energieverbruik van 
onze website wordt volledig 
gecompenseerd. Wereldwijd 

zorgt het groeiende dataverkeer 
voor een enorme toename van 
energieverbruik. legrand 
nederland kiest voor duurzaam 
internet. Voor meer informatie 
kijk op www.cleanbits.nl. 

Ook voor 2011 hebben wij een 
aantal interessante 
verbeteringen in petto. alle 
feedback over hoe we de website 
nog verder kunnen uitbreiden, 
blijft altijd welkom. Wij nodigen u 
van harte uit op www.
legrandservices.nl. Registreer nu 
en maak maximaal gebruik van 
de voordelen! 



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
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installatiegemak
staat centraal!

NIEUW: Legrand snap on
wandgoten en energiezuilen:


