
uitgave 26 - juLi 2011

Isala ziekenhuis ontpopt 
zich tot architectonisch 
hoogstandje

cofely en  
mÁxIma medIsch centrum 
kIezen voor legrand

one-stoP-shoPPIng 
vIa technIsche unIe 
Werkt snel en zeker 

My Home thuis bij Artemide

grote schooloPdracht 
voor dlP Wandgoot

nIeuWe 
legrand xl3 125
behuIzIngen

LEGRANDSERVICES
NIEUWTJES

We hebben recent weer een aantal uitbreidingen doorgevoerd in het 
portal voor productinformatie www.legrandservices.nl. De 
E-Catalogus heeft nu een automatische talenwissel op productniveau. 
En de besteksmodule is uitgebreid met een configurator voor 
railkoker- en datasystemen. 

Talenwissel op productniveau
De talenwissel stelt u in staat om internationale partijen betrokken bij 
uw projecten eenvoudig te voorzien van de productkarakteristieken 
van onze producten. Hiermee kunnen internationaal opererende 
ondernemingen gemakkelijker gegevens uitwisselen in het Engels, 
Duits en Frans. 

Aanvullende technische gegevens 
De E-Catalogus is ook uitgebreid met een kopje Documenten. Hier 
staan onder andere montage-instructies, technische specificaties en 
verwijzingen naar handige hulpmiddelen. De E-Catalogus bevat vanaf 
nu ook informatie over het BTicino schakelmateriaal en 
deurcommunicatie assortiment. Dus voor alle merken en 
oplossingen van Legrand Nederland kunt u nu in de E-Catalogus op 
Legrandservices terecht! 

Extra services
Legrand maakt op Legrandservices.nl ook gebruik van de nieuwste 
digitale ontwikkelingen op het gebied van onder andere social media. 
De website bevat verschillende demo’s en filmpjes op het eigen 
YouTube kanaal, zodat gebruikers snel met de nieuwe applicaties 

vertrouwd raken. Via de online beeldendatabank Picasa en Flick’r 
kunnen bezoekers toepassingsfoto’s downloaden. 

Koppeling met social media 
Met onze eigen LinkedIn-groep Legrand Nederland en Twitter 
account @legrandnl onderhouden wij contact met klanten en 
toeleveranciers. Wij stellen uw reacties zeer op prijs! Bezoekers 
kunnen zich abonneren op een RSS-feed, zodat zij eenvoudig op de 
hoogte blijven van vernieuwingen op de website.

Wij blijven uitbreiden! 
De komende maanden lanceert Legrand nog meer handig tools op 
www.legrandservices.nl op het gebied van railkokersystemen en 
Mosaic schakelmateriaal inbouw. Deze tools zijn deels vrij 
toegankelijk en deels bereikbaar, nadat u ingelogd bent.

Wij nodigen u van harte uit op www.legrandservices.nl. Log nu in en 
maak maximaal gebruik van de vele voordelen!
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Eén merk weet wat er bij u speelt
Wat werkt voor u, werkt voor ons. Daarom verdiepen we ons in uw dagelijkse praktijk en ontwikkelen we producten  

en systemen die precies doen wat u vraagt. Snel, slim en zorgeloos installeren, met materialen van topkwaliteit. Maar  

Legrand heeft u nog zoveel meer te bieden. Misschien wel meer dan u van ons verwacht! Bijvoorbeeld onze nieuwste 

energy efficiency oplossingen.

Op de beurs Elektrotechniek 2011 laten we u Legrand in volle omvang zien.  

Zodat u met eigen ogen kunt ontdekken wat wij nog meer voor u kunnen  

betekenen. Kom naar stand C088 in hal 12. Meld u alvast aan op  

www.wetenwatwerkt.nl/ET2011, dan maakt u bovendien kans op een  

onvergetelijke ontdekkingsreis!

Zien is ervaren. Dat geldt ook voor Legrand Nederland. 

Eén merk dat weet wat er bij u speelt. Ook dit is Legrand.

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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UNIVERSELE LED/SpAARLAmp DImmER 
VAN LEGRAND: EENVOUDIG BESpAREN 

OmzETTING ARTIKELNUmmERS zWARE CONSOLES 3000N
Sinds de introductie van de Van 
Geel P31 kabelgoten staan de 
3000N consoles onder 
CM557xxx nummers in de 
Legrand algemene catalogus. 
Tot voor kort werden er nog 
steeds eerdere series 3000N 
consoles onder artikelranges 
83/87673xx uitgeleverd. 

Vanaf heden schakelen we 
definitief over op de CM557xxx 
artikelnummers. Deze 
wijziging van artikelnummers 
valt samen met een 
verschuiving van deze 
CM557xxx reeks van 
kortingsgroep H naar A. De 
nettoprijzen van de CM557xxx 
blijven gelijk aan de eerdere 
series 83/87673xx. Op deze 

manier willen we zorgen voor 
één universeel toepasbaar 
console pakket, voor zowel het 
Cablofil draadgootpakket als 

het pakket GCS-1 universele 
ophangsystemen. Voor meer 
artikelinformatie kunt u kijken 
op www.legrandservices.nl.

Door het verbod van diverse gloeilampen is de vraag naar spaarlampen en 
LED verlichting sterk toegenomen. Een negatief punt was dat deze 
lichtbronnen moeilijk of niet te dimmen zijn. Als wereldmarktleider in 
schakelmateriaal introduceert Legrand nu de universele dimmer in de Mosaic 
serie. Deze dimmer bedient gloei- en laagspanningshalogeen lampen, 
dimbare LED en spaarlampen.

u kunt uw klanten nu laten genieten van de voordelen van dimbare verlichting 
bij het gebruik van spaarlampen en dimbare LED verlichting in de 
uitvoeringen Mosaic wit, Céliane wit en Céliane titanium.

Bekijk de Legrand E-catalogus 
op www.legrandservices.nl.

NIEUWE
LEGRAND pRODUCTEN
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NIEUWE LEGRAND XL3 125 BEhUIzINGEN BLINKEN 
UIT IN fLEXIBILITEIT EN BEREIKBAARhEID

Het modulair chassis in de 
nieuwe serie xL3 125 behuizingen 
is zonder gereedschap te 
kantelen en te verwijderen. De 
DIN-rails en kabelinvoerplaat 
zijn eenvoudig uitneembaar. 
Hierdoor zijn de componenten 
optimaal bereikbaar en kan ook 
het aanbrengen en doorvoeren 
van kabels en bedrading 
gemakkelijk en snel 
plaatsvinden. 

De xL3 125 behuizingen worden 
toegepast als onderverdeler in 
een installatie voor de utiliteit, 
maar zijn ook uitermate geschikt 
als extra grote verdeelkast in een 
woonhuis. 

Kijk voor meer productinformatie 
in de E-Catalogus op 
www.legrandservices.nl.



   

LECOURANTINTRO

Legrand group staat aLs een huis!

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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Legrand Nederland B.V.

FREQUENTIE 
verschijnt 3x per jaar

REdACTIE-AdRES
Legrand nederland B.V.
Postbus 54, 5280 AB Boxtel
T (0411) 65 31 11
F (0411) 68 28 95
E info@legrandnederland.nl
I www.legrandnederland.nl
 
COPy & REdACTIE: 
Intermezzo Communications, 
Best

FOTOgRAFIE: 
Audiovisueel Legrand, 
Saskia van Meurs

VORMgEVINg: 
Studio Koco, Breda

dRUKWERKVERzORgINg: 
ClicVisuals Reclame, Boxtel

OPLAgE: 
6.000 exemplaren



LECOURANTPRAKTIJK

u  V.l.n.r. Kees Hertogs (Legrand Nederland),  
Herman van Huijgevoort en Toine Sparidans 
(Cofely)

Cofely en MMC kiezen voor Legrand

CoFeLy Verzorgt VoLLedige e-instaLLatie 
nieuwBouw MÁxiMa MedisCh CentruM

 START MONTAgE COFELy: jULI 2010
 EERSTE FASE OPLEVERINg: SEPTEMBER 2011
 COFELy VERzORgT E-INSTALLATIE
 LEgRANd LEVERT KABELdRAAgSySTEMEN, BEdWANdPANELEN EN SCHAKEL- & VERdEELINRICHTINgEN
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in september dit jaar gaat het eerste deel van de nieuwbouw van 
het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven open. Cofely is 
verantwoordelijk voor de volledige e-installatie. op basis van 
techniek kozen Cofely en MMC voor de Legrand schakel- en 
verdeelinrichting en kabeldraagsystemen.
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Het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven 
krijgt er ruimte en functionaliteit bij. In 
september dit jaar vindt de oplevering van 
het eerste gedeelte plaats. Maart 2012 volgt 
de complete oplevering. 

Nergens in Nederland kunnen te vroeg 
geboren baby’s die op de intensive care 
liggen samen met hun (zieke) moeder 
worden verpleegd, maar straks wel in 
Veldhoven! Naast een uitbreiding van de 

afdeling hartbewaking, een verpleeg- 
afdeling cardiologie en een nieuwe 
hartcatheterisatiekamer, komt er een 
verpleegafdeling kindergeneeskunde en een 
uitbreiding van gynaecologie met high care 
en medium care voorzieningen. 

sportMáx
de afdeling Sportgeneeskunde - SportMáx- 
is de grootste van Nederland en biedt 
begeleiding aan (top)sporters en de 

behandeling van sportblessures. In de 
nieuwe huisvesting heeft SportMáx meer 
mogelijkheden om op maat onderzoek uit te 
voeren en te adviseren. Wielrenners kunnen 
straks bijvoorbeeld op hun eigen racefiets 
laten onderzoeken hoe ze meer uit hun 
training kunnen halen door een betere 
fietspositie. Hardlopers kunnen testen of ze 
de inspanning die ze van zichzelf vragen wel 
aankunnen. Eigenlijk kan iedere sporter 
hier terecht voor trainingsadvies.

nieuwBouw MÁxiMa MedisCh CentruM VeLdhoVen:
Meer MogeLijkheden Voor de kLeinste patiënten tot en Met topsporters

CoFeLy zet hier een 
groot projeCt neer
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het Monteert strak 
en ziet er goed uit

p  Herman van Huijgevoort (Cofely): “We zijn overtuigd van de kwaliteit van de  
Legrand componenten.”

Cofely biedt met 
multidisciplinaire 
dienstverlening oplossingen bij 
kleine en grote projecten, maar 
ook bij langdurig onderhoud en 
exploitatie van installaties. Van 
eenvoudig tot zeer complex, 
zowel in nieuwbouw als 
bestaande complexen, in utiliteit, 
infra en industriële processen. 
Cofely verzorgt het gehele traject 
van ontwerp, fabricage, 
realisatie, onderhoud en 
projectmanagement. 

de consultants van Cofely geven 
advies over duurzame technische 
oplossingen. Het bedrijf heeft 
specialisten voor elke projectfase 
in dienst. Van 
projectmanagement, 
engineering, (pre-)fabricage, 
realisatie tot onderhoud en 
beheer. 

Cofely maakt deel uit van gdF 
SUEz Energy Services, dé 
Europese marktleider op het 
gebied van duurzame energie en 
milieuoplossingen. gdF SUEz 
Energy Services telt 77.000 
medewerkers en realiseerde in 
2009 een omzet van 13.6 miljard 
euro. gdF SUEz Energy Services 
is een bedrijfsonderdeel van gdF 
SUEz, één van de grootste 
energieleveranciers van de 
wereld. 

CoFeLy: MuLti-
disCipLinaire
dienstVerLener
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Isala ziekenhuis ontpopt zich tot architectonisch hoogstandje

d2B teChniek zorgt Voor 
CoMpLete teChnisChe instaLLatie

de nieuwe isala klinieken in zwolle krijgen de vorm van vier 
vlinders die onderling verbonden zijn. het bijzonder ontwerp is van 
de hand van het architectenbureau alberts & Van huut. d2B is 
verantwoordelijk voor de gehele technische installatie. in het 
gebouw zitten 20 kilometer p31 kabelgoot, 2 kilometer gLo-4 
ladderbanen en 3 kilometer wandgoot.

u  de Isala klinieken in zwolle vormen samen het grootste 
topklinische ziekenhuis in Nederland

 START UITVOERINg: NOVEMBER 2009 
 OPLEVERINg: 1 FEBRUARI 2013

 20 KM P31 KABELgOOT, 2 KILOMETER gLO-4 LAddERBANEN EN 3 KM WANdgOOT



“BAM Oost is hier 
verantwoordelijk voor het 
bouwgedeelte”, zegt gody 
Atteveld (d2B, realisatie Building 
Technologies).“de opdrachtgever, 
Isala klinieken, draait ook mee in 
het project, net als de aannemer, 
architect, adviseurs en d2B. Er 
zitten in totaal 5 mensen in het 
bouwteam. Met relatief weinig 
mensen blijven de lijnen kort. de 
projectorganisatie is hier goed 
geregeld. de vier installateurs 
binnen het project hebben een 
samenwerkingsverband 
opgericht: d2B. dit staat voor 
design to Build. BAM Techniek, 
Unica, Kropman en Croon 
participeren allemaal voor 25% in 
de samenwerking”, zegt gody.

Leren van elkaar
“d2B is bij deze nieuwbouw 
verantwoordelijk voor alle 
technische installaties. Er 
werken hier 100 man van ons in 
de techniek en 40 man op 
werkvoorbereiding, dit is 
exclusief de onderaannemers”, 
vervolgt gody.“We gebruiken de 
beste kwaliteiten van de vier 
bedrijven. Bij de één zijn de 
monteurs gespecialiseerd in dit, 
bij de ander blinken ze uit in dat. 
je vult elkaar goed aan. Ik ben 
hier de kapitein en 
verantwoordelijk voor alles op 
het gebied van elektrotechniek. 
We kijken steeds wat is het beste 
voor de club, eigenlijk is dit een 

LECOURANTCOVER
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Kenmerkend voor de nieuwbouw van het Isala 
ziekenhuis is de sprekende architectuur. Het totale 
gebouw bestaat uit vier met elkaar verbonden 
eenheden: de zogenaamde vlinders. Het ziekenhuis 
krijgt een vloeroppervlakte van 104.000 vierkante 
meter. Eind 2013 zal de nieuwbouw helemaal klaar 
zijn.

het organische ontwerp
Architectenbureau Alberts & Van Huut ontwierp al 
eerder spraakmakende, organische gebouwen, 
zoals het hoofdkantoor van de gasunie in 
groningen. deze organische bouwstijl is eveneens 
kenmerkend voor het ontwerp van de Isala 
klinieken. Ondanks dat het een groot ziekenhuis is, 

zal het voor bezoekers kleinschalig voelen door de 
verschillende vlinders. de organische vormen 
gecombineerd met het groene landschap zullen 
volgens de architecten een positieve uitwerking 
hebben op de medewerkers, bezoekers en 
patiënten.

grootste topklinische ziekenhuis
de Isala klinieken in zwolle zijn het grootste 
topklinische ziekenhuis van Nederland. ze hebben 
5.300 medewerkers en 1.000 bedden. Per jaar 
verzorgen ze meer dan 502.000 polikliniekbezoeken 
en ruim 89.000 opnames en dagbehandelingen. 
daarbij staan de Isala klinieken voor kwaliteit, 
aandacht en een persoonlijke band met de patiënt.

VLinderVorMige nieuwBouw
isaLa ziekenhuis zwoLLe 

t  de organische bouwstijl is kenmerkend 
voor het ontwerp van de Isala klinieken



fijn, nieuw bedrijf geworden al duurt dat maar een bouwperiode lang. 
de monteurs leren van elkaar en je ziet dat ze beter worden”, vindt 
gody.

samen
“Een project maak je samen en de samenwerking is er gewoon”, zegt 
Ron Wolff, projectleider bij Legrand Nederland. “Legrand wil d2B 
ontzorgen voor wat betreft het kabeldraagsysteem deel. In dit project 

is er gekozen om de montage te laten doen door een montagepartner. 
“Onze monteurs hebben te weinig ervaring om deze systemen in zo’n 
complex gebouw op te hangen, dat vind ik een te groot risico”, vult 
gody aan. “dan besteed ik het liever uit”, aldus gody. “Het monteren 
van de kabeldraagsystemen is hier echt een uitdaging met alle 
afgeronde vormen. Er is hier geen muur recht in het ziekenhuis, 

Legrand had geen haakse hoeken om vanuit te meten. Na twee 
verdiepingen hadden ze het onder de knie. Nu de wanden erin gezet 
worden, zie je dat ze het goed hebben gedaan.“

LECOURANTCOVER
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Croon Elektrotechniek maakt deel uit van TBI, één van de 
belangrijkste vastgoed-, bouw- en techniekconcerns in Nederland. de 
grootte van TBI biedt voordelen, zoals financiële zekerheid en 
mogelijkheden om kosten te reduceren en kwaliteit te verhogen. 

Al meer dan 130 jaar is Croon Elektrotechniek actief binnen de 
installatiebranche. Croon is een betrouwbare, technische 
dienstverlener aan klanten binnen het bedrijfsleven en de 
non-profitsector. Het bedrijf bestrijkt het gehele traject: van ontwerp 
tot beheer en onderhoud, zowel nationaal als internationaal. 

de bedrijfscultuur kenmerkt zich door het streven elke dag beter te 
willen zijn. Bij Croon werken deskundigen. Mensen met een passie 
voor techniek en liefde voor hun vak. Het bedrijf behoort tot de top 10 
van beste werkgevers van Nederland. 

Croon eLektroteChniek: grootste 
instaLLateur Van nederLand

het Monteren Van 
de kaBeLdraag-
systeMen is hier 
eCht een uitdaging

p  Het monteren van de kabeldraagsystemen is hier echt een uitdaging  
met alle afgeronde vormen

p  V.l.n.r. Ron Wolff (Legrand Nederland) en gody Atteveld (d2B)



 
“Wij zijn zeer tevreden over de 
logistieke performance van de 
Technische Unie”, zegt Eric 
Kreijsig, maintenance manager 
bij Stork Technical Services E&I. 
“Wat ons ontzorgt is dat TU op 
tijd en ter plaatse de spullen 
aflevert tot in de keet. de 
jongens krijgen het bijna in hun 
handen aangegeven, dat is heel 

LECOURANTPRAKTIJK
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Stork installeert hulpwarmtecentrale voor Nuon Diemen

one-stop-shopping Via teChnisChe 
unie werkt sneL en zeker

afgelopen december startte stork technical services e&i in 
opdracht van de neM standard Fasel met de uitbreiding van een 
hulpwarmtecentrale voor nuon in diemen. kwaliteit is een 
cruciale eis van nuon. om te voldoen aan deze wensen koos 
stork voor de Van geel gLo-4 kabelladders van Legrand 
nederland. de keuze voor Legrand komt mede voort uit 
specificaties van nuon. het project verliep snel en soepel dankzij 
de goede samenwerking met Legrand en de one-stop-shopping 
bij de technische unie (tu). in januari vond de oplevering plaats. 

q  V.l.n.r. Clement jense (Legrand Nederland), Ron julio (TU) en Eric Kreijsig (Stork)

Instrumentale componenten van 
technische installaties als 
raffinaderijen, chemische 
fabrieken, energiecentrales, 
offshore olie & gas productie en 
andere technische installaties 
zijn van vitaal belang voor een 
consistente en ononderbroken 
productie. daarom werkt Stork 
Technical Services nauw samen 
met de klant om hen te 
ontzorgen en hun bedrijf perfect 
operationeel te houden. Bij 
vestiging Wormerveer werken 37 
mensen. Het bedrijf kan rekenen 
op de back-up van het grote 
moederbedrijf. Stork Technical 
Services E&I heeft een 
bedrijfscultuur met een sterk 
teamgevoel en een hands-on 
mentaliteit. Nuon is één van de 
grote opdrachtgevers van Stork 
Technical Services E&I. Het 
bedrijf werkt verder onder 
andere voor Tata Steel, NAM, 
dSM, Essent en Akzo Nobel. 

stork teChniCaL 
serViCes e&i: 
FLexiBeLe dienst-
VerLener
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prettig! Pakbonnen en leverbonnen, alles klopt”, zegt Eric. “de TU 
doet veel aan gedifferentieerde logistiek”, bevestigt Ron julio, 
vertegenwoordiger bij de Technische Unie. “Hiermee kunnen alle 
partijen besparen. de faalkosten gaan omlaag en de efficiency gaat 
omhoog. Monteurs blijven gewoon aan het werk. dit scheelt downtijd. 
Interessant voor een installateur. Hij kan zijn monteurs beter indelen. 
Tel uit je winst”, zegt Ron. 

thermisch verzinkt
“Ook Legrand Nederland heeft uitstekend werk verricht. Nuon was 
heel kritisch op de materialen. Kwaliteit stond in de keuze centraal. 
daarom hebben wij gekozen voor de thermisch verzinkte ladders van 
Legrand”, zegt Eric. “de Van geel gLO-4 kabelladder is een solide 
ladder. Als je het over een degelijk, solide kabeldraagsysteem hebt, 
denk je al snel aan Van geel. Nuon vraagt niet voor niks om dit 
systeem”, aldus Eric. “Legrand kan ook ‘ontzorgend zijn’ bij 
engineering, calculatie en uitvoering”, zegt Clement jense, account 
manager Industrie bij Legrand Nederland. “dat is onze toegevoegde 
waarde en hoort bij de offerte. Het meedenken bevordert de relatie, 
de klant voelt betrokkenheid en ziet je meer als partner dan als 

leverancier. Wij hebben veel kennis en ervaring in huis, maar 
gebruiken deze ook van derden, zoals de Stichting doelmatig 
Verzinken en de Technische Universiteit als het gaat om 
materiaalkeuze”, aldus Clement.

driehoekje
“Wij hebben elkaar door dit project beter gevonden”, vervolgt Eric. 
“Wij kenden de Van geel kabeldraagsystemen al, maar wat Legrand 
verder kan leveren was minder bekend. “We hebben nu de 
mogelijkheden voor nieuwe projecten ontdekt. de TU heeft op 
uitstekende wijze de logistiek hieraan toegevoegd en het blijkt dat het 
heel prettig werkt in deze driehoek. Wordt vervolgd!”, besluit Eric.

u  de enorme ketels van 8x8 meter leveren warm water aan 
het stadsverwarmingssysteem van Amsterdam zuidoost

“Legrand heeFt
uitstekend 
werk VerriCht”

Vanwege groei van de regio is 
er een hulpwarmtecentrale bij 
Nuon in diemen gebouwd. de 
ketels leveren warm water aan 
het stadsverwarmingssysteem 
van Amsterdam zuidoost en 
Ijburg en dienen als back-up 
voorziening voor 
warmtelevering aan diemen. 
de enorme ketels van 8x8 

meter zijn geleverd door de 
NEM Standard Fasel. Stork 
Technical Services E&I was 
verantwoordelijk voor aanleg 
van de Legrand kabelladders 
en de aansluiting op de ketels 
die voorzien zijn van diverse 
meetinstrumenten en 
appendages. Technische Unie 
leverde alle materialen.



 INSTALLATIE 1.500 METER dLP WANdgOOT IN 19 SCHOLEN 
 500 LEgRANd dATA-AANSLUITINgEN 
 MOSAIC WANdCONTACTdOzEN MET KINdERBEVEILIgINg 
 START PROjECT jANUARI 2011, OPLEVERINg SEPTEMBER 2011
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komende september levert pover elektro-installatie een groot dLp 
wandgoot project op in de gemeente alkmaar. in 19 openbare 
scholen waren de computerhoeken met de loshangende snoeren 
niet meer volgens de huidige arbo-eisen. pover installeert in totaal 
1.500 meter dLp wandgoot van Legrand om weer orde in de 
computerhoeken aan te brengen. op het moment dat dit blad naar 
de drukker gaat, zijn er al zeven scholen klaar. 

p  Frans Pover installeert dLP wandgoot 
in 19 Alkmaarse scholen

Pover Elektro-installatie kiest voor Legrand DLP wandgoot

grote sChooLopdraCht
Voor dLp wandgoot in aLkMaar
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je heBt heLeMaaL geen
gereedsChap Meer nodig

q  In de oude situatie hingen er overal losse snoeren. dat was niet verantwoord met kinderen.

Pover Elektro-installatie is sinds 1985 in de regio rondom Alkmaar 
een groeiend begrip op het gebied van elektrotechnische installaties, 
vooral voor gemeentelijke instellingen. In 1997 kwam zoon Frans 
Pover bij de zaak werken. Vanaf 2004 heeft Frans Pover stapsgewijs 
het bedrijf overgenomen. Het bedrijf doet de E-installaties voor de 
stichting Ronduit, waarin 19 openbare scholen zijn verenigd. 

“We hebben op dit moment zes jongens in de buitendienst, vier 
monteurs en twee hulpmonteurs. Mijn vader werkt nu op de 
binnendienst en mijn moeder doet aanvullende administratieve 
werkzaamheden. Het is dus een echt familiebedrijf geworden”, zegt 
Frans Pover. “Ik was dit helemaal niet van plan. Eerst wilde ik 
timmerman worden, maar ik vond later dat meer uitdaging in 
elektrotechniek zat, dus het werd elektrotechniek. Ik ben niet direct 
bij onze zaak in dienst gekomen. Het is goed ook andere ervaring op 
te doen in je vakgebied”, vindt Frans.

poVer eLektro-instaLLatie: 
goed Bij de Les 



verlichtingsplannen voor de 
zakelijke markt. Na mijn studie 
interieurarchitectuur, heb ik een 
specialisatie ‘verlichtingskunde’ 
gedaan. Ik werk al mijn hele 
leven met verlichting en houd 
ontzettend van mooie dingen”, 
zegt yvonne. We hebben onlangs 

verlichtingsconcepten ontwikkeld 
voor Landrover, Maserati en 
Versace. dat zijn bedrijven die 
een bepaalde uitstraling zoeken”, 
aldus yvonne.

knop of aanraakschermen
“Stijl en uitstraling zijn ook 
kenmerkende woorden voor 
BTicino”, vervolgt dmitri Meijer, 
adviseur Woningautomatisering 
bij Legrand Nederland. “Mensen 
willen comfort. Hier ontmoeten 

“Het doel van Artemide is heel 
eenvoudig en tegelijkertijd enorm 
complex en ambitieus”, zegt 
yvonne Schiesser, business 
developer voor Artemide. “Onze 
organisatie wil van verlichting 
een element maken dat de 
kwaliteit van ons leven verbetert. 
Verlichting moet ons 
ondersteunen bij onze dagelijkse 
bezigheden, moet sfeer creëren, 
comfort verhogen en dit met 
minimaal energieverbruik. de 
armaturen van Artemide zijn 
altijd strak, maar tijdloos.” 

emotie
“Licht is emotie: het toepassen 
en het weglaten, het is een spel. 
Een leuke lamp neerzetten kan 
iedereen, maar de vraag is: staat 
hij wel op de goede plek? daar 
komt kennis bij kijken. Ik maak 
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BTicino en Artemide: La vita è bella

My hoMe thuis Bij arteMide
14

LiCht is 
eMotie

p  V.l.n.r. dmitri Meijer (Legrand Nederland) 
en yvonne Schiesser (Artemide)

My home domotica van Bticino en artemide design verlichting 
hebben elkaar gevonden. Comfort en klasse zijn de sleutelwoorden. 
Beide bedrijven zien elkaar als aanvullend en hebben de intentie 
elkaar, waar mogelijk bij projecten te betrekken. 

de Artemide group is een 
wereldspeler op het gebied van 
hoogwaardige woning- en 
werkruimteverlichting. Artemide 
werd in 1960 in Milaan opgericht 
door Ernesto gismondi en Sergio 
Mazza. Het bedrijf bestaat uit 
twee bedrijfsonderdelen: design 
en Architectural en de nieuwe 
afdeling Nord Light die zich richt 
op LEd toepassingen. Het beleid 
van de organisatie is erop 
gericht in alle grote 
wereldsteden een winkel te 
hebben met daarin alleen 
Artemide producten. Onlangs 
opende Artemide Amsterdam 
aan de Hobbemakade haar 
deuren. 

arteMide en 
dan is er LiCht

het domoticaconcept van BTicino 
My Home en Artemide elkaar. de 
contacten tussen Artemide en 
BTicino zijn trouwens niet van 
gisteren. Ook in thuisland Italië 
zijn de organisaties geen 
vreemden voor elkaar. My Home 
maakt leefscenario’s op het vlak 
van comfort, communicatie, 
energiebeheer en beveiliging. 
Een scenario is eigenlijk niks 
anders dan verschillende acties 
onder één knop brengen, 
waardoor je met één druk op de 
knop de gepaste sfeer in de 
woning kan oproepen. Bedienen 
en aansturen van de installatie 
gebeurt naast drukknoppen ook 
door middel van touchscreens en 
op afstand met een 
afstandsbediening, zoals een 
smart phone of (tablet) PC”, zegt 
dmitri. 

scenario’s poetsen, lezen of 
borrelen
“dit sluit perfect aan bij mijn 
werk”, vervolgt yvonne. 



 

My Home domotica van BTicino is een zeer gebruikersvriendelijk 
systeem dat zorgt voor comfort, veiligheid en communicatie-
mogelijkheden in uw huis op een duurzame manier. U bestuurt uw 
verlichting, rolluiken, verwarming, alarminstallatie en 
deurcommunicatie vanaf elke plek die u wenst, of u nu zelf thuis 
bent of niet. My Home verhoogt uw woon- en leefcomfort. Het is 
een open protocol van de Legrand group, waar ook systemen van 

derden eenvoudig aan gekoppeld kunnen worden. Hoe vernieuwend 
My Home ook is. Het systeem heeft ruime ervaring: meer dan 
100.000 installaties werden 
wereldwijd succesvol 
gerealiseerd, zowel in 
huiselijke als zakelijke 
omgevingen!

My hoMe het geBruiksVriendeLijke doMotiCasysteeM Van BtiCino

“Wanneer ik projecten op het 
gebied van verlichting begeleid, 
vraag ik mij af wat is de functie 
die gevraagd wordt. Hoe kan ik 
zorgen dat je niet in het licht kijkt 
of de lamp ziet? Het moet heel 
comfortabel en voor elke situatie 

goed zijn”, zegt yvonne. “Bij My 
Home heb je bijvoorbeeld een 
scenario poetsen, een scenario 
lezen en een 
scenario borrelen. 
My Home denkt ook 
aan duurzaamheid. 

je kunt inzichtelijk maken op 
een touchscreen wat het 
energieverbruik op een bepaald 

moment is.”

Levensloop-
bestendig
“Mensen zijn 
steeds meer 
gewend dat ze 
hun leefwereld 
kunnen instellen 
naar hun 
wensen. Als je 
weet dat je 

kennissen met hun smart phone 
vanaf het restaurant hun 
verwarming thuis wat hoger 
kunnen zetten, wil je dat zelf 
ook”, zegt dmitri. “je moet dan 
kunnen vertrouwen op 
deskundigen die meedenken en 
verstand hebben van zowel de 
techniek als kwaliteit van leven”, 
besluit dmitri. 
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u  Bediening van de woningautomatiseringselementen via iPhone

Op 19 mei jl. ontving Artemide Amsterdam vooraanstaande architecten 
voor een studiemiddag over levensbestendig wonen, duurzaamheid en 
de laatste productontwikkelingen op het gebied van LEd en domotica. 

de reacties van de bezoekers waren onverdeeld enthousiast. de 
architecten waardeerden de open, ongedwongen sfeer en de 
inhoudelijk sterke presentaties. de aanwezigheid op deze middag 
werd gehonoreerd met studiepunten van de Bond van 
Interieurarchitecten. 

arChiteCtendag aMsterdaM Bij arteMide

t  Kleine touchscreen voor de bediening van een specifiek aantal functies en scenario’s



“Voor Conelgro Tilburg is dit een 
mooi project. Het past bij onze 
doelstelling als groothandel”, 
zegt dennis van Kaathoven 
(Conelgro). “Conelgro werkt 
decentraal, met een sterke 

baliefunctie. Wij hebben 
persoonlijk contact met onze 
leveranciers en klanten. We 
staan bekend als flexibel. We 
kunnen snel inspelen op 
behoeften van onze klanten. In 

Verheggen instaLLeert geCertiFiCeerd 
Legrand CaBLing systeM² Bij geMeensChapshuis

p V.l.n.r. dennis van Kaathoven (Conelgro), jan Schipper (Legrand Nederland), joris Verheggen (Verheggen Elektrotechniek)
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alle vestigingen van Conelgro ligt 
een eigen voorraad. Wij hebben 
geen centraal magazijn. 
Wanneer je bij Conelgro Tilburg 
voor half tien bestelt, krijg je 
dezelfde dag de spullen geleverd. 

We hebben onze eigen 
vrachtwagens rondrijden. 
Conelgro doet alles zelf: van 
inkoop, verkoop, heeft een eigen 
magazijn en doen het transport 
zelf. zo kunnen we garanderen 
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VerBeterde perForManCe en Meer MontagegeMak in nieuw LCs2 datasysteeM 

het nieuwe gemeenschapshuis 
in wintelre ‘de rosdoek’ doet 
dienst als school, naschoolse 
opvang, sportzaal, theater en 
ontmoetingsplaats voor 
verenigingen en grote 
evenementen. Verheggen 
elektrotechniek uit wintelre 
kreeg de opdracht om de totale 
elektrotechnische installatie te 
verzorgen van data, telefonie, 
verlichting tot en met 
beveiliging. groothandel 
Conelgro leverde dit 
totaalproject op 
elektrotechnisch gebied. Van 
Legrand nederland kwam het 
complete LCs² datasysteem. 

 120 METER VAN gEEL KABELgOOT EN 60 METER gWO-4 WANdgOOT
 UTP CAT. 6 LEgRANd PATCHKAST
 80 dATA-AANSLUITINgEN



dat we kwaliteit leveren met 
korte, snelle lijnen”, zegt dennis.

gouden zet
“Voor dit project zochten we een 
systeem waarbij we de 
data-installatie netjes gekeurd 
konden opleveren”, zegt joris 
Verheggen (Verheggen 
Elektrotechniek). “Via Conelgro 
kwamen we bij Legrand 
Nederland terecht. dit was een 

gouden zet. Het is erg goed 
gegaan. Ik stuurde mijn 
contactpersoon Rob Steevensz 
van Legrand mijn tekeningen en 
kreeg een duidelijke offerte 
terug. Rob informeerde tijdens 
de installatie regelmatig of het 
goed ging en heeft ook geholpen 
met de certificering. dit is een 
Cat. 6 installatie en die moest 
gekeurd worden. In de slotfase 
kwam Rob zelf langs met de 
meter. Hij had alles bij zich om te 
testen, heeft de meetgegevens 
verwerkt en ons van een 
certificaat voorzien. Wij gaan dit 
in een volgend project weer zo 
doen, dat is in ieder geval zeker! 
Ik had zelf eerst andere 
leveranciers benaderd, maar zij 
deden heel ingewikkeld over de 
certificering. We moesten eerst 
cursussen volgen en weet ik veel 

wat. Maar het is met wat 
ondersteuning helemaal niet 
moeilijk om het systeem van 
Legrand te installeren. Het ging 
prima, wees zichzelf. Hier hoef ik 
geen cursus voor te volgen. goed 
advies van Conelgro. Ik ben heel 
tevreden over Legrand!”
 
gecharmeerd van connectoren
“Het was een uitdaging om in dit 
pand de kabels te trekken door 

alle bochten. We zijn met zeven 
man aan het kabeltrekken 
gegaan. Ik dacht ‘dat wordt 
helemaal niks, de kabels zijn 
heel gevoelig voor bochten’, 
maar het is mij ontzettend 
meegevallen. de connectoren 
van Legrand zijn echt heel fijn, 
ze zijn gemakkelijk te monteren. 
Het project is opgeleverd met de 
Van geel kabelgoten en de 
gWO-4 wandgoot met de 
Legrand patchkast, UTP Cat. 6. 
Er zit ongeveer 120 meter 
kabelgoot en 60 meter 
wandgoot in het pand, naast 80 
data-aansluitingen. Wij zijn 
gewoon gecharmeerd van die 
connectoren, het werkt echt 
snel. je hebt geen extra 

gereedschap nodig en het zit 
direct goed. Het is ook fijn dat je 
op de patchrail losse 
connectoren kunt monteren. je 
kunt er net zoveel in klikken als 
je zelf wilt. je monteert het voor 
en klikt het er naderhand in”, 
zegt joris.

Lekker project
“Voor Wintelre is dit een 
prestigeproject. Ik vind het een 
mooi werk, het ziet er keurig uit. 
je werkt in een mooi gebouw, 
met veel afwisseling in de 
werkzaamheden. de ene dag 
ben je bezig met de bar en de 
geluidsinstallatie, dan zit je in 
de theaterzaal en dan weer in 
het schoolgebouw”, zegt joris. 

q  “de ene dag ben je bezig met de bar en de geluidsinstallatie, dan zit je in de theaterzaal en dan weer in het schoolgebouw”,  
zegt joris Verheggen
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de ConneCtoren
Van Legrand 
zijn eCht heeL Fijn
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paneeLBouwer eLteCh opent
nieuwe Vestiging in LeLystad 

18

p  “Ik koos voor Legrand, omdat de producten mij direct goed lagen”,  
zegt Henk van der Velden

paneelbouwer eltech heeft dit voorjaar een nieuwe vestiging in 
Lelystad geopend om de regio midden nederland beter te kunnen 
bedienen. Legrand nederland werkt per regio met gecertificeerde 
a-paneelbouwers. in de regio boven utrecht liep Legrand 
regelmatig tegen capaciteitstekort aan. de uitbreiding is dan ook 
een win-win situatie voor beide partijen. 
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Eltech in het Brabantse Ulvenhout bestaat al sinds 1984. Het bedrijf 
staat bekend om zijn dienstverlenende instelling. Eltech levert 
kwaliteit vanuit de wens om alles te doen om tevreden klanten te 
krijgen. “We zijn heel flexibel”, zegt Henk van der Velden, eigenaar/
directeur van Eltech. “Als er bijvoorbeeld na de oplevering nog een 
uitbreiding bij moet, doen wij niet moeilijk, dat regelen we. Of als er 
iets vergeten is, geen discussie, maar gewoon een automaat erbij 
zetten.” 

Bij Eltech werken zes mensen, inclusief de administratie. Het bedrijf 
richt zich op de utiliteit, zoals zorgcomplexen, Rabobanken en 
scholen. Onlangs voltooide Eltech projecten voor de universiteit van 
Utrecht en het Amsterdam Medisch Centrum (AMC). Ook verzorgt 
Eltech projecten voor de luxe woningbouw, vooral met de integratie 
van domotica. 

eLteCh doet 
niet MoeiLijk!

we gaan uitBreiden 
in een tijd dat
anderen kriMpen
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Legrand sponsort ‘vakmanschap’ wedstrijd

ruBen Van geMert wint
skiLLsMasters 2011 in ahoy

skills nederland organiseert voor het Ministerie van onderwijs, Cultuur en wetenschap (oCw) 
vakmanschap wedstrijden voor leerlingen van het VMBo en MBo. Legrand staat vierkant achter deze 
vakmanschap bevorderende ontwikkelingen. het bedrijf sponsorde al zes maal eerder deze grote 
wedstrijden. afgelopen maart stroomde de ahoy rotterdam vol met studenten die aan de wedstrijden 
meededen of hun klasgenoten kwamen toejuichen. ook voor het bepalen van de toekomstige 
studierichting voor jongeren is dit een uitgelezen plaats. ruben van gemert uit heeswijk-dinther won 
de eerste prijs op het gebied van elektrotechniek. hij zal nederland in oktober in London 
vertegenwoordigen tijdens de wereldkampioenschappen.

20

q Ruben van gemert (midden met bord) zal Nederland in London gaan vertegenwoordigen
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“aLLe produCten 
waren Van Legrand 
en BtiCino”

p V.l.n.r. Ruben van gemert en Boudewijn de graaf (Legrand Nederland)
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Mis ons niet op Beurs eLektroteChniek 2011 
de week van 3 t/m 7 oktober komt sneller 
dichterbij dan u denkt. Legrand is achter de 
schermen al druk bezig om het voor u zo 
interessant en efficiënt mogelijk te maken. het 
belooft een 
spannende beurs te 
worden! alle 
vierkante meters 
zijn volgeboekt. 
onder het centrale 
thema 
duurzaamheid zult u 
veel inspiratie 
opdoen op het 
gebied van energiebesparende producten en 
systemen. we staan aan het beginpunt van een 
groot verduurzamingpotentieel. hier moeten we 
als sector alert op zijn, zodat we er de vruchten 
van kunnen plukken. 

Mis Legrand Nederland niet in uw bezoek aan de 
beurs. We staan in hal 12. We hebben u veel te 
vertellen: 
•  U maakt op onze stand kennis met diverse 

complete oplossingen voor o.a. kantoor, 
woningbouw, hotel en industrie.

•  Als marktleider in energiedistributie hebben we 
een aantal zeer interessante innovaties te tonen.

•  Op het gebied van duurzame oplossingen laten 
we onze nieuwste energy efficiency concepten 
zien.

dit alles in een uitdagende omgeving, waarin we 
graag met u van gedachten wisselen over wat we 
voor u kunnen betekenen. 

Met gepaste trots zijn we dan ook blij nu al te 
kunnen aankondigen dat onze productenportal 
www.legrandservices.nl en de nieuwe BTicino 
Axolute Nighter bedieningsunits tijdens de ETOP 

Awards zijn 
genomineerd met 
de status van 
Innovator. Een 
bewijs dat ook 
serviceconcepten 
en design kunnen 
bijdragen aan 
duurzame 
oplossingen! We 

wensen de acht genomineerde partijen voor de 
finaleronde veel succes.

Meld u aan voor de beurs Elektrotechniek 2011 via 
www.wetenwatwerkt.nl/ET2011 en laat u door ons 
verrassen! Want … ook dit is Legrand!

Frans Spijkers
Marketing manager
f.spijkers@legrandnederland.nl 

het BeLooFt een 
spannende Beurs 
te worden!
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INSTALLATIE KIEST VOOR  
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ONE-STOP-SHOPPING VIA 
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 uNIVERSELE LED/SPAARLAMP DIMMER VAN LEGRAND 
 OMZETTING ARTIKELNuMMERS ZWARE CONSOLES 300N
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UNIVERSELE LED/SpAARLAmp DImmER 
VAN LEGRAND: EENVOUDIG BESpAREN 

OmzETTING ARTIKELNUmmERS zWARE CONSOLES 3000N
Sinds de introductie van de Van 
Geel P31 kabelgoten staan de 
3000N consoles onder 
CM557xxx nummers in de 
Legrand algemene catalogus. 
Tot voor kort werden er nog 
steeds eerdere series 3000N 
consoles onder artikelranges 
83/87673xx uitgeleverd. 

Vanaf heden schakelen we 
definitief over op de CM557xxx 
artikelnummers. Deze 
wijziging van artikelnummers 
valt samen met een 
verschuiving van deze 
CM557xxx reeks van 
kortingsgroep H naar A. De 
nettoprijzen van de CM557xxx 
blijven gelijk aan de eerdere 
series 83/87673xx. Op deze 

manier willen we zorgen voor 
één universeel toepasbaar 
console pakket, voor zowel het 
Cablofil draadgootpakket als 

het pakket GCS-1 universele 
ophangsystemen. Voor meer 
artikelinformatie kunt u kijken 
op www.legrandservices.nl.

Door het verbod van diverse gloeilampen is de vraag naar spaarlampen en 
LED verlichting sterk toegenomen. Een negatief punt was dat deze 
lichtbronnen moeilijk of niet te dimmen zijn. Als wereldmarktleider in 
schakelmateriaal introduceert Legrand nu de universele dimmer in de Mosaic 
serie. Deze dimmer bedient gloei- en laagspanningshalogeen lampen, 
dimbare LED en spaarlampen.

u kunt uw klanten nu laten genieten van de voordelen van dimbare verlichting 
bij het gebruik van spaarlampen en dimbare LED verlichting in de 
uitvoeringen Mosaic wit, Céliane wit en Céliane titanium.

Bekijk de Legrand E-catalogus 
op www.legrandservices.nl.

NIEUWE
LEGRAND pRODUCTEN
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NIEUWE LEGRAND XL3 125 BEhUIzINGEN BLINKEN 
UIT IN fLEXIBILITEIT EN BEREIKBAARhEID

Het modulair chassis in de 
nieuwe serie xL3 125 behuizingen 
is zonder gereedschap te 
kantelen en te verwijderen. De 
DIN-rails en kabelinvoerplaat 
zijn eenvoudig uitneembaar. 
Hierdoor zijn de componenten 
optimaal bereikbaar en kan ook 
het aanbrengen en doorvoeren 
van kabels en bedrading 
gemakkelijk en snel 
plaatsvinden. 

De xL3 125 behuizingen worden 
toegepast als onderverdeler in 
een installatie voor de utiliteit, 
maar zijn ook uitermate geschikt 
als extra grote verdeelkast in een 
woonhuis. 

Kijk voor meer productinformatie 
in de E-Catalogus op 
www.legrandservices.nl.
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UNIVERSELE LED/SpAARLAmp DImmER 
VAN LEGRAND: EENVOUDIG BESpAREN 

OmzETTING ARTIKELNUmmERS zWARE CONSOLES 3000N
Sinds de introductie van de Van 
Geel P31 kabelgoten staan de 
3000N consoles onder 
CM557xxx nummers in de 
Legrand algemene catalogus. 
Tot voor kort werden er nog 
steeds eerdere series 3000N 
consoles onder artikelranges 
83/87673xx uitgeleverd. 

Vanaf heden schakelen we 
definitief over op de CM557xxx 
artikelnummers. Deze 
wijziging van artikelnummers 
valt samen met een 
verschuiving van deze 
CM557xxx reeks van 
kortingsgroep H naar A. De 
nettoprijzen van de CM557xxx 
blijven gelijk aan de eerdere 
series 83/87673xx. Op deze 

manier willen we zorgen voor 
één universeel toepasbaar 
console pakket, voor zowel het 
Cablofil draadgootpakket als 

het pakket GCS-1 universele 
ophangsystemen. Voor meer 
artikelinformatie kunt u kijken 
op www.legrandservices.nl.

Door het verbod van diverse gloeilampen is de vraag naar spaarlampen en 
LED verlichting sterk toegenomen. Een negatief punt was dat deze 
lichtbronnen moeilijk of niet te dimmen zijn. Als wereldmarktleider in 
schakelmateriaal introduceert Legrand nu de universele dimmer in de Mosaic 
serie. Deze dimmer bedient gloei- en laagspanningshalogeen lampen, 
dimbare LED en spaarlampen.

u kunt uw klanten nu laten genieten van de voordelen van dimbare verlichting 
bij het gebruik van spaarlampen en dimbare LED verlichting in de 
uitvoeringen Mosaic wit, Céliane wit en Céliane titanium.

Bekijk de Legrand E-catalogus 
op www.legrandservices.nl.

NIEUWE
LEGRAND pRODUCTEN
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NIEUWE LEGRAND XL3 125 BEhUIzINGEN BLINKEN 
UIT IN fLEXIBILITEIT EN BEREIKBAARhEID

Het modulair chassis in de 
nieuwe serie xL3 125 behuizingen 
is zonder gereedschap te 
kantelen en te verwijderen. De 
DIN-rails en kabelinvoerplaat 
zijn eenvoudig uitneembaar. 
Hierdoor zijn de componenten 
optimaal bereikbaar en kan ook 
het aanbrengen en doorvoeren 
van kabels en bedrading 
gemakkelijk en snel 
plaatsvinden. 

De xL3 125 behuizingen worden 
toegepast als onderverdeler in 
een installatie voor de utiliteit, 
maar zijn ook uitermate geschikt 
als extra grote verdeelkast in een 
woonhuis. 

Kijk voor meer productinformatie 
in de E-Catalogus op 
www.legrandservices.nl.
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We hebben recent weer een aantal uitbreidingen doorgevoerd in het 
portal voor productinformatie www.legrandservices.nl. De 
E-Catalogus heeft nu een automatische talenwissel op productniveau. 
En de besteksmodule is uitgebreid met een configurator voor 
railkoker- en datasystemen. 

Talenwissel op productniveau
De talenwissel stelt u in staat om internationale partijen betrokken bij 
uw projecten eenvoudig te voorzien van de productkarakteristieken 
van onze producten. Hiermee kunnen internationaal opererende 
ondernemingen gemakkelijker gegevens uitwisselen in het Engels, 
Duits en Frans. 

Aanvullende technische gegevens 
De E-Catalogus is ook uitgebreid met een kopje Documenten. Hier 
staan onder andere montage-instructies, technische specificaties en 
verwijzingen naar handige hulpmiddelen. De E-Catalogus bevat vanaf 
nu ook informatie over het BTicino schakelmateriaal en 
deurcommunicatie assortiment. Dus voor alle merken en 
oplossingen van Legrand Nederland kunt u nu in de E-Catalogus op 
Legrandservices terecht! 

Extra services
Legrand maakt op Legrandservices.nl ook gebruik van de nieuwste 
digitale ontwikkelingen op het gebied van onder andere social media. 
De website bevat verschillende demo’s en filmpjes op het eigen 
YouTube kanaal, zodat gebruikers snel met de nieuwe applicaties 

vertrouwd raken. Via de online beeldendatabank Picasa en Flick’r 
kunnen bezoekers toepassingsfoto’s downloaden. 

Koppeling met social media 
Met onze eigen LinkedIn-groep Legrand Nederland en Twitter 
account @legrandnl onderhouden wij contact met klanten en 
toeleveranciers. Wij stellen uw reacties zeer op prijs! Bezoekers 
kunnen zich abonneren op een RSS-feed, zodat zij eenvoudig op de 
hoogte blijven van vernieuwingen op de website.

Wij blijven uitbreiden! 
De komende maanden lanceert Legrand nog meer handig tools op 
www.legrandservices.nl op het gebied van railkokersystemen en 
Mosaic schakelmateriaal inbouw. Deze tools zijn deels vrij 
toegankelijk en deels bereikbaar, nadat u ingelogd bent.

Wij nodigen u van harte uit op www.legrandservices.nl. Log nu in en 
maak maximaal gebruik van de vele voordelen!
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Eén merk weet wat er bij u speelt
Wat werkt voor u, werkt voor ons. Daarom verdiepen we ons in uw dagelijkse praktijk en ontwikkelen we producten  

en systemen die precies doen wat u vraagt. Snel, slim en zorgeloos installeren, met materialen van topkwaliteit. Maar  

Legrand heeft u nog zoveel meer te bieden. Misschien wel meer dan u van ons verwacht! Bijvoorbeeld onze nieuwste 

energy efficiency oplossingen.

Op de beurs Elektrotechniek 2011 laten we u Legrand in volle omvang zien.  

Zodat u met eigen ogen kunt ontdekken wat wij nog meer voor u kunnen  

betekenen. Kom naar stand C088 in hal 12. Meld u alvast aan op  

www.wetenwatwerkt.nl/ET2011, dan maakt u bovendien kans op een  

onvergetelijke ontdekkingsreis!

Zien is ervaren. Dat geldt ook voor Legrand Nederland. 

Eén merk dat weet wat er bij u speelt. Ook dit is Legrand.

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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