
begon het bedrijf te internationa-
liseren. Ondernemingen die over-
genomen werden, konden
aanvankelijk hun eigen naam en
cultuur behouden. 

Legrandisatie
De jaren hierna volgde dan het
proces van ‘Legrandisatie’. Hier-
in ligt een belangrijke karakterei-
genschap van Legrand besloten.
Het bedrijf staat bekend als
bescheiden en gedegen. Van huis-
uit is de onderneming product-
technisch georiënteerd. 

Het doel is om slimme producten
te maken waar anderen veilig en
snel mee kunnen werken. Deze
houding vind je terug in haar hele
ondernemen. Geen snelle een-
dagsvlieg die zich richt op de cash
& carry markt, maar een gedegen
bedrijf dat een verschil wil maken
en een echte, innovatieve bijdra-
ge wil leveren. Deze bescheiden
houding heeft de onderneming
geen windeieren gelegd.

Hollands welvaren
In 1975 start Legrand de Neder-
landse vestiging in Rotterdam, van
waaruit destijds de gehele

Nederlandse markt werd
bediend. Met het bedrijf groeien
ook haar ambities. In december
1983 leidt dit tot de overname
van de firma Hekkens in Boxtel.
In 2000 begint Legrand Neder-
land met de marktintroductie
van Lexic schakel- en verdeel-
inrichtingen, een nieuwe koers
voor Legrand Neder-
land. En Legrand
wil meer. 

Met de introductie
van datasystemen en
schakelmateriaal in
het begin van dit jaar, is
Legrand nu in staat een
TotaalConcept te leveren (zie
pagina 2 voor productartikel). 

Fusie
Door de grote groei van de
onderneming, wordt Legrand
een interessante partner voor

e geschiedenis van
een bedrijf is de geschiedenis
van een tijdperk. Bedrijven
komen en gaan. Bedrijven die
blijven hebben iets extra’s, iets
dat je altijd weer blijft inspire-
ren en verwonderen. Ook 
Legrand heeft dit beetje meer,
al is het bedrijf van oorsprong
heel breekbaar!

Na een kleine eeuw hard werken,
mag Legrand zich met trots de
grootste fabrikant van installatie-
materiaal en datanetwerksyste-
men ter wereld noemen. De
geschiedenis van onze onderne-
ming gaat terug naar het jaar 1904
toen de heer Legrand het goede
besluit nam een porseleinfabriek
over te nemen in Limoges, 
porseleinstreek bij uitstek in
Frankrijk. Het bedrijf fabriceerde
serviesgoed. Met het afvalmate-
riaal werden zekeringen gemaakt. 

Brand
Een verwoestende brand in 1949
maakte een eind aan de kwets-
bare aspiraties op dit gebied van
de heer Legrand. Voor veel bedrij-
ven zou het daarmee einde ver-
haal zijn. Niet voor Legrand! Als
een phoenix uit de as herrees 
Legrand en richtte zich vanaf die
tijd op de fabricage en verkoop van
elektrotechnische producten. De
industriële revolutie was nog niet
uitgedenderd en de markt voor
elektrotechnisch materiaal bleef
groeien. Legrand groeide mee.

Tegen 1966 werd Frankrijk een te
klein speelveld voor Legrand en

haar grootste concurrent – het
Franse Schneider Electric. In
januari 2001 kondigen de twee
bedrijven een fusie aan. Hierop
volgen maanden van onderhan-
deling. Schneider krijgt van de
Europese Unie geen toestem-
ming om 

Legrand over te
nemen en wordt

g e d w o n g e n
deze weer te
verkopen. In

oktober van
hetzelfde jaar is de

fusie van de baan. De aan-
delen van Legrand worden in
2002 overgenomen door Wendel
Investment en Kohlberg Kravis
Roberts (KKR). Deze overname
stelt de toekomst van le Groupe
Legrand - met behoud van haar
eigen identiteit - veilig.

Vervolg zie pagina 4

oktober 2003uitgave 1

Van oorsprong zijn
we erg breekbaar

1

Nieuw TotaalConcept
voor groot 
installatiegemak

2

Henk Welvaarts: 
“We zijn een innovatief
bedrijf en Legrand ook”

3

Analoge tijdschakel-
klok met digitale
eigenschappen

4

▼

Colofon

is een periodieke uitgave voor relaties
van Legrand Nederland B.V.

Legrand Nederland B.V.
Postbus 44 - 5280 AA  BOXTEL
T  (0411) 61 20 40 - F  (0411) 68 51 45
E  informatie@legrandnederland.nl
I  www.legrandnederland.nl

Redactie: Saskia van Meurs 
(Van Meurs Communicatie)

Fotografie: Audiovisuel Legrand,
Dré Wouters Fotografie,
Hagemeier De Heij
Fotografie

Opmaak: Legrand Nederland B.V.

Druk: Drukkerij Offset Service,
Valkenswaard

Oplage: 12.000 exemplaren

Begeleidend woord
Voor u ligt een nieuw initiatief van Legrand Nederland B.V.. Deze nieuws-
brief is geboren uit de wens dichter bij u te staan. De naam van dit blad -
Lecourant - verwijst uiteraard naar onze Franse oorsprong en de aard van
onze producten. Courant betekent immers, naast krant, ook stroom (Fr). 

Thierry Brackeniers, Algemeen directeur, T (0411 612040)

D

■ Limoges 1904-, Porseleinfabriek Legrand

Omzien in verwondering

Van oorsprong 
zijn wij erg breekbaar
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Integratie wordt een nieuw begrip
binnen onze branche dankzij de
nieuwe productfamilies van 
Legrand. Binnen één Totaal-
Concept introduceren wij volledig
op elkaar afgestemde en geïnte-
greerde productlijnen, bestaan-
de uit:
■ Lexic schakel- en verdeelin-

richtingen tot 1600 A
■ al het benodigde schakelma-

teriaal, met de elegante
namen Creo en Tenara

■ de bijbehorende DLP wandgo-
ten en zuilen die men even-
eens aan kan vullen met
Mosaic schakelmateriaal

■ het Legrand Cabling System,
een compleet datanetwerk-
systeem

Gegarandeerd goed
Bij de installatie van een netwerk
gaat het vaak om grote investe-
ringen voor de installateur en
zijn klant. Legrand is een stevi-
ge partner om mee in zee te
gaan. Doordat wij deel uitmaken
van de internationale Groupe
Legrand, met wereldwijd meer
dan 27.000 medewerkers kun-
nen wij garanderen dat wij inno-
vatief blijven. Wij hebben door
onze schaalgrootte voldoende

middelen om steeds weer nieu-
we productontwikkelingen te
realiseren en bestaande pro-
ducten te onderhouden. Voor de
installateur betekent dit dat hij
met onze systemen vooruit kan
en bestaande Legrand systemen
kan blijven uitbreiden. Op het
Legrand Cabling System – mits
geïnstalleerd volgens de stan-
daarden en installatievoor-
waarden - geven we zonder
blikken of blozen een garantie
van maar liefst 20 jaar op de
prestaties! En op de producten,
zoals de kasten en toebehoren,
geven we een garantie van 5 jaar.

Service
Onze service moet toegevoegde
waarde voor u bieden. Onze
partners kunnen steeds een
beroep doen op technische en
vakkundige ondersteuning in de
vorm van hulp bij installatie, cal-
culaties en trainingen. Voor
installateurs heeft Legrand een
korte cursus ontwikkeld die de
bevoegdheid biedt om Legrand
gecertificeerde netwerken aan
te leggen. Hierdoor is het zelfs
voor de kleinere bedrijven moge-
lijk om een gecertificeerd net-
werk (ook met glasvezel-
producten) aan te leggen, com-
pleet met meetrapport. 

Wilt u meer informatie over Legrand
TotaalConcept voor installateurs, 
bel. 0411-612061 ■
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Eind 2002 heeft
Legrand een com-

pleet assortiment VDI (Voice,
Data, Imaging) dataproducten
op de markt gebracht onder
de naam LCS, ofwel Legrand

Cabling System. Ook de VDI kasten
zijn het aanzien beslist waard. Het tota-

le pakket bestaat uit connectoren, kabels,
patchpanelen en patchkabels die het mogelijk maken

een gecertificeerd netwerk te installeren in Cat. 6 (LCS 6) en Cat.
5e (LCS 5). Het pakket wordt gecompleteerd met glasvezelpro-
ducten. Mocht u nog aarzelen, wij zijn zo overtuigd dat we maar
liefst 20 jaar garantie op de prestaties en de producten geven! 

n het hart van de missie van Legrand staat het stre-
ven met technisch hoogwaardige en betrouwbare producten
tegemoet te komen aan de wensen van onze klant. Het sleu-
telwoord hierbij is eenvoud. Voor Legrand betekent dit eenvoud
in gebruik, installatie en distributie. Onze producten vormen
nu onderdeel van één systeem, een TotaalConcept.  Onze serv-
ice gaat net zover als uw behoefte aan ondersteuning.

Nieuw TotaalConcept voor groot installatiegemak

Bij Legrand is het 
sleutelwoord ‘eenvoud’

I
TotaalConcept
Eén sluitend systeem 

waarmee u met gemak 
een geheel project 

kunt opleveren. 
Alle ‘bouwelementen’ zijn

volledig op elkaar afgestemd
voor uw installatiegemak.

Laat uw kabels
vieren met

Legrand 
Cabling
System

Legrand heeft voor
de utiliteit een behui-

zing ontwikkeld die een
compacte indeling mogelijk maken.

Alle XL behuizingen zijn zowel horizontaal
als verticaal koppelbaar en verkrijgbaar in
verschillende dieptes. Ook makkelijk is de
manier waarop u de componenten aansluit

en de duidelijke codering en markering hier-
van. De panelen kunt u zelf assembleren en bedra-

den, of deze uitbesteden aan een (door Legrand geselecteerde)
paneelbouwer. Om u niet van het kastje naar de muur te sturen, is
Lexic helemaal geïntegreerd in het Legrand TotaalConcept. 

Een open deurtje

Lexic schakel-
en verdeel-

inrichtingen

Met dit scha-
kelmateriaal

levert u kwaliteit met
Italiaanse uitstraling. Creo is

verkrijgbaar in Crème, Wit en
Antraciet. Tenara biedt nog een

extra pallet aan nuances van het
zachtblauwe Opal sky, het roomgele

Opal moon of het warme Bordeaux. Een zake-
lijke uitstraling krijgt u met de Tenara metaalserie: Natuur alu-
minium, Soft chroom, Titanium of Soft goud. U kunt eindeloos
combineren met de kleuren van de wippen, ramen en afdekkingen
om nieuwe kleurschakeringen te creëren. 

Een mondje 
Italiaans 

dat ‘mooi 
schakel-

design’ 
betekent

Ronde vormen spreken menig installateur (en
klant) aan. De goot heeft strak afgeronde hoeken (60-120°)

met flexibele deksels. De kunststof DLP wandgoten zien er
niet alleen aantrekkelijk uit, ze zijn speciaal ontwikkeld voor

gecertificeerde datanetwerken. Met de scheidingsschotten (100%
gecompartimenteerd) tussen de laagspannings- en datakabels
bereikt u een volledige scheiding tussen de diverse disciplines.

Neem een 
snelle
bocht 

met DLP 
wandgoten

Bij Legrand heeft u de moge-
lijkheid om gratis trainingen te 
volgen. De VDI-/producttrai-
ningen worden gegeven in de
showroom van haar pand te
Boxtel. De training begint om
12.00 uur met een lunch, waar-

na u tot 16.00 uur alle ins en
outs van het productenpakket
leert kennen. De eerstvolgen-
de trainingen zijn op woensdag
5 en 26 november a.s.. U kunt

zich hiervoor aanmelden 
bij Marianne van Liempd, 
telefoon 0411-612040 of per 
e-mail: marianne.vanliempd
@legrandnederland.nl.

Opgeleid
door 

Legrand
■ Nico Brantjes vertelt u alles over  de VDI-producten



Henk Welvaarts is de eigenaar
van een middelgroot installatie-
bedrijf uit Vught dat zich richt op
de utiliteit, luxe woningbouw en
bedrijfshallen. Het bedrijf heeft
22 personeelsleden in dienst en
staat in de regio bekend als een
innovatieve onderneming. Zo
heeft Welvaarts een infocentrum
voor zowel particulieren als
bedrijven die gaan (ver)bouwen.
Hier kan de klant zien wat er
tegenwoordig allemaal mogelijk
is op het gebied van elektro-
techniek in gesimuleerde omge-
vingen als een woonkamer,
kantooromgeving of etalage. Vol-
gens Welvaarts “groeit een
onderneming mee met zijn klan-
tenkring. Je moet vooruit den-
ken, je medewerkers groeien

mee met de nieuwste techniek
en willen dat ook. Zo houd je
iedereen gemotiveerd!”

Weg oversteken
Toen Welvaarts de opdracht van
Van den Brandt – de eigenaar
van de Volvo vestiging in Boxtel
– kreeg, hoefde hij niet ver te
zoeken naar een betrouwbare
partner. Alleen een weg scheidt
Volvo van Legrand in Boxtel. Hij
was direct geïnteresseerd in het
vernieuwende TotaalConcept van
Legrand. “ Elk nieuwtje is inte-
ressant, maar het moet wel reëel
zijn, verkrijgbaar zijn en voorzien
zijn van een goede service”,
aldus Welvaarts. “Legrand kon
mij overtuigen dat zij hieraan kon
voldoen. Legrand is innovatief en
wij bij Welvaarts ook. Bovendien

profileert Legrand zich als leve-
rancier van een breed assorti-
ment. Wij willen ook groeien in
dit segment en dat praat mak-
kelijk.” 

Chic
Voor Welvaarts telde ook de
mening van
zijn eindge-
bruiker. Zijn
opdrachtgever
wilde graag
een op elkaar
a f g e s t e m d
systeem met
een duidelijke
b e d i e n i n g .
“We waren
gecharmeerd
van het Totaal-

Concept van Legrand. We kon-
den voor al het materiaal op één
adres terecht. Over het systeem
is goed nagedacht. Alle beno-
digde onderdelen zijn eenvoudig
onderling koppelbaar. Hierdoor
kom je als installateur goed over
bij je klant. Geen prutswerk met
verschillende onderdelen. Een
geïntegreerd systeem ziet er nou
eenmaal chiquer uit”, volgens
Welvaarts.

Bundelbandjes
“Mijn monteur was ook enthou-
siast over Legrand. Binnen het
TotaalConcept is er een breed
assortiment aan mogelijkhe-
den”, zegt Welvaarts. ”Zelfs het
bedieningspaneel is helemaal in
Legrand componenten uitge-
voerd. Ook opmerkelijk bij het

standaard schakelmateriaal is
de aansluiting van de bedrading
in het mechanisme Pro 21 onder
een hoek van 35°. Zo konden we
het in één arbeidsgang installe-
ren en is een goede verbinding
gewaarborgd”, aldus Welvaarts.
De Lexic verdeelkasten binnen

het TotaalCon-
cept bieden
opmerkelijke
voordelen. De
afmeting van
de afwerkkap-
pen is prak-
tisch ruim en
de kappen
geven door
hun styling
een gevoel van
eenheid met
de kast. De
monteur vond
de horizontale
en verticale

beugels voor de interne bedra-
ding binnen de kasten makke-
lijk. Ook de mogelijkheid voor het
monteren van kabels met bun-
delbandjes, die je zo op de
achterwand klikt, scheelde veel
werk. Innovatief is verder de
vierpolige aardlekautomaat in
vier modules.”

Zonder gereedschap
Welvaarts heeft binnen dit pro-
ject bij Volvo ook het datanetwerk
aangelegd. Ook hiervoor kon hij

terecht binnen
het TotaalCon-
cept. “Voor het
datanetwerk
hebben we
voor het eerst
gewerkt met
Legrand shot-
g u n b e k a b e -
ling. Dit leidde
tot minder ver-
warring en we
hoefden min-
der te coderen.
Door toepassing van deze kabel
is het mogelijk om 4 datakabels
in een 5/8 buis te trekken en de
dataconnector af te monteren
zonder specifiek gereedschap.
Dit vond onze monteur een groot
voordeel. Je kunt de spullen niet
kwijtraken en het werkte een-
voudig en overzichtelijk. Door de
grote toegankelijkheid van de
patchstroken zijn ook deze zeer
snel af te monteren.” 

“Het is slim dat Legrand de data-
connectoren nu heeft geïnte-
greerd in het Plexo 55 waterdicht
schakelmateriaal. Hierdoor kun
je het toepassen in robuustere
omgevingen, zoals werkplaatsen.” 

Geen bomen-kantoor
Voor de opdrachtgever telt vaak
wat het meest in het zicht staat.
Volgens Welvaarts roepen zijn
klanten regelmatig dat ze “Geen

bomen in hun kantoor willen”,
waarmee ze dan de wildgroei aan
aansluitzuilen bedoelen. Voor
Volvo was het echter door de
nieuwbouw moeilijk vantevoren in
te schatten waar de aansluitin-
gen precies zouden komen. Volvo
vond de vormgeving van de mul-
tizuilen van Legrand gelukkig wel
aantrekkelijk. “Je ziet dat Legrand
tijdens de ontwikkeling goed heeft
gekeken en geluisterd. De zuil-
systemen zijn dan ook zeer door-
dacht en gestyled.”

Partnerschap
“Tijdens het project bij Volvo is
de band met Legrand hechter
geworden. Zoiets moet groeien.
Door de ondersteuning van 
Legrand in de calculatiefase en
de mogelijkheid om het gehele
systeem van producten bij hun
te bestellen, werden we over de
streep getrokken. Ik ga altijd voor

een marktconforme prijs.
Wanneer die goed is, hoef ik
niet te marchanderen op
onderdelen met verschillen-
de leveranciers.  Legrand
bracht onze orders onder bij
onze vaste elektrotechnische
groothandel, dit scheelt veel
werk voor inkoop. Legrand is
een leverancier die wil, die
iets voor je over heeft en net
dat stapje extra zet. Het pro-
ject is klaar en alle partijen
zijn tevreden. Een goed uit-
gangspunt om elkaar in de
toekomstige relatie te blijven
zien.”■

3

an het eind van deze zomer stak Henk Welvaarts de
laatste stekker in het stopcontact bij de nieuwe Volvo vestiging
in Boxtel. Hiermee werd een innovatief installatieproject suc-
cesvol afgerond. Met het TotaalConcept van Legrand voorzag
Welvaarts de gehele showroom, het administratieve gedeelte
en de garagewerkplaats van bekabeling, schakelmateriaal,
gootsystemen en bijbehorende kasten. Volgens Welvaarts is
het een groot gemak voor de monteur dat al het materiaal
binnen één systeem van geïntegreerde onderdelen op één adres
verkrijgbaar is. Hij is bovendien meer dan tevreden over de
technische ondersteuning die hij van Legrand ontving. 

A

Welvaarts installeert Legrand TotaalConcept bij Volvo

“Wij zijn een innovatief
bedrijf en Legrand ook”

■ V.l.n.r.  Henk Welvaarts (Welvaarts B.V. Elektrotechnisch Buro),
Marcel de Zeeuw (Legrand) en Frank van den Brandt (Volvo)
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✁

✁

a n t w o o r d k a a r t
❑ Ik ontvang graag documentatie over:
❑ Algemene Catalogus 02/03
❑ Creo & Tenara inbouwschakelmateriaal
❑ Plexo 55 waterdicht opbouwschakelmateriaal
❑ Training VDI/Lexic
❑ VDI (Voice Data Image)
❑ Iets anders, nl.___________________________________

❑ Mijn (nieuwe) adresgegevens zijn:

Naam: ____________________________________________

Adres: ____________________________________________

Postcode + Plaats: __________________________________

❑ Ik wil Lecourant graag per e-mail ontvangen:

E-mail adres: ______________________________________

❑ Ik wil dat deze persoon Lecourant ook ontvangt:

Naam: ____________________________________________

Adres: ____________________________________________

Postcode + Plaats: __________________________________

Vul deze antwoordkaart in en mail, fax of stuur hem 
(in een gefrankeerde envelop) naar Legrand Nederland B.V., 
Postbus 44, 5280 AA BOXTEL, Fax (0411) 685145, 
E-mail informatie@legrandnederland.nl

Bij het installeren van de analoge MicroRex loopt de klok automatisch naar
de actuele tijd. Dit gebeurt ook op het moment van omschakeling van zomer-
naar wintertijd en vice versa. Daarnaast zal de klok automatisch de actu-
ele tijd aangeven na een spanningsonderbreking, ongeacht de duur van
deze onderbreking. Dankzij deze ‘digitale’ eigenschappen in
de analoge MicroRex tijdschakelklok heeft u er
na installatie geen omkijken meer naar.
Een brandende led in het front van de
klok geeft aan dat de spanningsvoor-
ziening en tijdsinstelling juist is. Tevens
heeft de klok 6 jaar gangreserve. Deze
analoge MicroRex tijdschakelklok is lever-
baar in een dag- en weekuitvoering.

Zie voor de actievoorwaarden en bestelformulier 
www.legrandnederland.nl

Legrand Nederland
B.V. heeft binnen haar

assortiment Rex tijdschakel-
klokken een unieke analoge klok

ontwikkeld. Deze laatste innovatie is de
analoge MicroRex tijdschakelklok. Deze is
uitgevoerd met een automatische actuele
tijdinstelling en zomer-/wintertijdoms-
chakeling.

Beide ondernemingen delen een
drang naar vernieuwing en veilig-
heid. En van beide bedrijven mag
inmiddels wel gezegd worden dat

het blijvers
op de

markt zijn. Legrand gaat al bijna
100 jaar terug in de tijd en Volvo
zo’n 80 jaar. Volvo werd in 1924
opgericht in Gothenburg, Zweden.
De oprichters Assar Gabrielsson
en Gustaf  Larson wilden een echt
Zweedse auto, gemaakt van
Zweeds staal op de markt bren-
gen. De eerste auto reed in 1927
de fabriek uit.■

p pagina 3 in deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe het
innovatieve TotaalConcept van Legrand onlangs werd geïn-
stalleerd bij de nieuwe Volvo-vestiging in Boxtel.

O

Vervolg voorpagina

Mooie cijfers
Van de verwoeste porseleinfa-
briek is Le Groupe Legrand uit-
gegroeid tot de grootste fabrikant
wereldwijd van
elektrotechnisch
installatiemate-
riaal en informa-
tiesystemen voor
de woningbouw,
utiliteit en
industrie. De
o n d e r n e m i n g
heeft vestigingen
in 60 landen en
verkooppunten in meer dan 160
landen. In 2002 bedroeg de tota-
le omzet met meer dan 20 mer-
ken wereldwijd 2996 miljoen
euro. Bij Le Groupe Legrand
werken nu zo’n 27.000 mede-
werkers, waarvan 65% buiten
Frankrijk. Wat altijd gebleven is,

is de missie van Legrand om te
luisteren naar haar klanten en
steeds weer met nieuwe pro-
ducten te komen die een kwali-
tatieve bijdrage leveren op het
gebied van design, installatie-

gemak en veiligheid. Al gaat
dankzij Legrand inmiddels van
de ‘Eiffeltoren’, via het ‘Rode
Plein’ tot het ‘Witte Huis’ letter-
lijk het licht aan, het steekwoord
blijft ‘eenvoud’. Een woord dat
het bedrijf typeert tot in haar
haarvaten.■

Geen holle woorden

Dat de drang naar innovatie geen holle woor-
den zijn, bewijzen de cijfers. In 1996 haalde
Legrand 33% van haar omzet met producten

die maximaal vijf jaar oud zijn, in 2001 was dit
al 37% en het streven is om in 2006 50% van
haar omzet uit nieuwe producten te halen.

■ Het Innoval gebouw van Legrand te Limoges

De Verkoop
Binnendienst, 
de menselijke
connector 
van ons bedrijf
Legrand Nederland telt nogal
wat koppen. Sommigen zult u
goed kennen, maar veel harde
werkers blijven achter de
schermen, of zijn voor u een
stem aan de telefoon. Wij
hopen dat het makkelijker
praat wanneer u
beeld bij dat
geluid kunt voe-
gen. Ditmaal is
de afdeling Ver-
koop Binnen-
dienst aan
Kop.

De binnen-
dienst is de
spil tussen u en onze
organisatie. Uw vragen komen
hier binnen. Meestal kunnen zij
u zelf antwoord geven, soms
zoeken ze er de deskundige bij.
De binnendienst levert het
bedrijf weer een schat aan infor-
matie over wat klanten willen

weten en waar ze ondersteuning
vragen, een onontbeerlijke input
voor het management.

Specialistische kennis
U kunt bij onze binnendienst
terecht voor de meest uiteen-
lopende onderwerpen. Vanzelf-
sprekend hebben zij alle

informatie over de
prijzen en
levertijden

van onze
producten.

Maar zij
geven ook met

gemak techni-
sche informatie.

Hun specialisti-
sche kennis voert

ver. 

Dienstbaarheid naar de klant
staat voorop. De binnendienst
helpt u graag met de calcula-
ties en de vertaalslag naar een

professionele, concurrerende
offerte. Twee calculatoren hou-
den zich momenteel continu
bezig met deze calculaties en
offertes op het gebied van scha-
kel- en verdeelinrichtingen, VDI
en totaalprojecten.

Regelmatig komt het voor dat
er samen met een klant ‘ter
plekke’ voor een project een
passende oplossing moet wor-
den gezocht. Uitdagend maat-
werk, waarmee wij veel kunnen
binnen het brede assortiment
van Legrand. Al deze op-
lossingen worden door de
binnendienst uitgewerkt. De
accountmangers nemen het
estafettestokje hierna weer over
en bieden de mogelijkheden
aan de klant aan. 

Dus heeft u vragen,? Aarzel niet
en pak de telefoon. Bel ons op
nummer 0411-612040.■

De koppen
van 

Legrand 
tellen!

■ V.l.n.r. Raymond Schuurmans, Frank van Heerebeek,
Marcel Bonten en Marianne van Liempd

NIEUW

Introductie-
actie

Analoge
tijdschakelklok

met digitale
eigenschappen

Bedrijven die blijven

■ De Volvo-vestiging in Boxtel

■ De nieuwe innovatieve Volvo S40


