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Beste relatie,

We hebben inmiddels 2013 achter ons gelaten en maken ons op voor opnieuw een uitdagend 
jaar. Want ook 2014 zal voor de bouw- en installatiesector in Nederland niet gemakkelijk 
worden. Maar er is wel een fundamenteel verschil met begin 2013. Zowel het Bruto 
Binnenlands Product (BBP) als de verkoop van nieuwe woningen vertonen een stijgende lijn. 
De omzetkrimp bij installateurs, afbouwers en klusbedrijven neemt af. De ergste periode lijkt 
achter de rug. Alleen is het orderboek bij de installateurs nog relatief laag, namelijk 2,7 
maanden in het 4e kwartaal van 2013 ten opzichte van 5,5 maanden in het laatste kwartaal van 
2008. Het lijkt er sterk op dat de installatiesector na-ijlt op het voorzichtige herstel in de bouw. 
Aan de andere kant presteert de installatiesector volgens het CBS de laatste drie jaar beter 
dan de gehele bouwsector. Bouwkennis spreekt in haar laatste kwartaaluitgave dan ook over 
2014 als overgangsjaar voor de installatiesector met ongeveer stabiliserende omzetten.

In Europa zien we als Legrand Group een duidelijk herstel in landen als Spanje en Portugal, 
sterke groei in Duitsland en Rusland, maar moeilijke marktomstandigheden in Frankrijk en 
Italië. Ook in de VS is er duidelijk sprake van een groeiende markt. Het komende jaar zullen wij 
wederom alles in het werk stellen om u te helpen met slimme en complete oplossingen. Het 
resultaat in 2013, van onze aanpak voor complete oplossingen op het gebied van 
energiedistributie, datasystemen en gebouwautomatiseringsfuncties sterkt ons in het 
vertrouwen, dat wij in 2014 voor u wederom het verschil kunnen maken. 

Uiteraard staan wij open voor nieuwe initiatieven. Schroom dus niet om contact met ons op te 
nemen om u nog beter van dienst te zijn. 

Ik wens u alle succes voor 2014 en wil u langs deze weg bedanken voor uw vertrouwen in 2013.

Ronny De Backer 
Managing Director
E: ronny.debacker@legrand.nl

In 2014 overgangsjaar
voor de InstallatIesector

NIEUWBOUW MBO 
SCHOLENCOMPLEx 
ARCUS: TOTAALPROjECT 
VOOR LEGRAND
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nIeuwbouw Mbo scholencoMplex arcus: totaalproject voor legrand

Cofely maakt ziCh sterk en
breed voor nieuwbouw arCus 
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Cofely tekende met de 
opdracht bij Arcus voor een 
aantal flinke uitdagingen. 
“Het is een gigantisch project 
qua omvang”, zegt Ronald 
jacobs , projectmanager bij 
Cofely Zuid Nederland. “In 
eerste instantie realiseer je 
je niet hoe groot het 
bouwproject is. je loopt hier 
heel wat kilometers op een 
dag! Het project is qua 
omvang zo groot dat we alle 

werkzaamheden hebben 
uitbesteed aan 
onderaannemers, zowel voor 
de E-installaties, als de 
W-installaties. Het inplannen 
van capaciteit is te complex 
voor één partij.”

intensieve afstemming
“In het begin hebben 
we een intensieve 
afstemmingsfase 
gehad met alle 
partijen, met nogal wat 
issues over de 
grenspaaltjes. je moet 
heel goed vastleggen wie 
waarvoor verantwoordelijk 
is”, zegt Ronald. “Toen we 
hier eenmaal uit waren, is de 

uitvoering verder heel goed 
gegaan. Toch liggen ook hier 
de nodige technische 
uitdagingen. Het is een 
complex project. Boven de 
plafonds is bijvoorbeeld 
weinig ruimte om de 
installaties weg te werken. 

We hebben daarom voor de 
Zucchini railkoker van 
Legrand gekozen. Maar 
railkoker vereist weer een 

het is een 
gigantisCh 
projeCt

komend schooljaar doet arcus in heerlen haar deuren 
voor de scholieren open. in dit grote nieuwbouwproject in 
het zuiden komen zeven mbo-opleidingen samen in 
afzonderlijke, maar onderling verbonden gebouwen, 
ieder met hun eigen kleurcode. de bouwkundig aannemer 
is laudy bouw en ontwikkeling uit sittard. Cofely heeft 
breed ingezet op dit megaproject en verzorgt alle 
technische installaties, inclusief het detailontwerp en alle 
werktekeningen. ook voor legrand nederland is dit een 
totaalproject waarin bijna alle productgroepen 
vertegenwoordigd zijn. 

  START PROjECT: NOVEMBER 2011
  OPLEVERING: MEI 2014
  PRODUCTEN LEGRAND: TOTAALPROjECT MET 3.200 METER kABELGOOT, 100 kILOMETER DATAkABEL, 1.700 METER WANDGOOT,  
25 PATCHkASTEN, 2.100 DATA-OUTLETS, 350 METER RAILkOkER, HOOFDVERDELER 1600 A EN 38 ONDERVERDELERS

Bij het ontwerpen van de nieuwbouw 
van Arcus, het nieuwe onderkomen 
voor MBO opleidingen in Heerlen, is 
uitgebreid stilgestaan bij de 
uitdagingen die de toekomst stelt aan 
een gebouw voor beroepsonderwijs. 
De school biedt een omgeving met 
moderne informatie- en 

communicatiemiddelen met volop 
mogelijkheden voor praktijk 
simulaties. 

Bij de bouw wordt veel aandacht 
besteed aan duurzaamheid. Zo is de 
nieuwbouw voorbereid op een 
aansluiting op het “Mijn waterproject” 

voor verwarming en koeling. 
Daarnaast zijn er diverse 
energiebesparende maatregelen 
genomen, zoals de toepassing van 
hoogwaardig isolatiemateriaal, 
zonneboilers, daglichtregeling en 
bewegingsdetectoren voor de 
verlichting.

Mbo scholencoMplex arcus klaar voor de toekoMst

p  V .l.n.r. kees Hertogs (Legrand) en Ronald jacobs (Cofely)
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strakkere planning. je kunt 
de railkoker niet even 
verleggen, dat loopt snel in 
de papieren. We hebben dit 
goed kunnen inplannen met 
Legrand.”

lezen en schrijven
“Voor Legrand is dit ook een 
groot project”, zegt kees 
Hertogs, verkoopleider bij 
Legrand Nederland. “We 
hebben veel energie 
gestoken in de voorbereiding. 
De volgende keer gaat dit 

daarom zeker nog sneller en 
gemakkelijker. We leverden 
als Legrand Nederland nog 
niet eerder zoveel producten 
tegelijk uit aan een dergelijk 
groot project. We hebben hier 
veel geleerd. Het gaf ons ook 
de kans om onze 
samenwerking met onze 
partners in de keten, zoals 
IGW en Hotraco verder uit te 
breiden. Wij hebben dit soort 
partijen nodig, die dergelijke 
grote projecten aankunnen. 
je moet erop kunnen 
vertrouwen dat ze het werk 
zonder problemen afwerken, 
dat ze met onze producten 
kunnen lezen en schrijven.”

“We hebben een prima 
relatie met Legrand”, 
vervolgt Ronald. “Ik was al 
vertrouwd met de meeste 
productgroepen. Alleen data 
en de verdelers waren 
redelijk nieuw voor mij. De 
kabelgoten konden wij op 
basis van gelijkwaardigheid 
hier installeren. Tot nu toe 
bevalt het goed. Dat wil 

zeggen, ik heb geen enkele 
klacht gehoord en goed 
bericht hoor je zelden”, lacht 
Ronald. “Na de pittige 
opstartfase, verliepen de 
samenwerking en het project 
soepel. We hebben het 
vandaag alleen nog even 
gehad over een rubbertje dat 
nog ontbreekt, dus dat is wel 
tekenend! En ik wil ook nog 
wel een compliment maken 
aan IGW, daar hebben we 
inmiddels goede ervaringen 
mee!” 

puzzel
“Omdat verschillende 
partijen een stukje van de 
puzzel leggen, wordt de 

testfase in maart ook 
spannend”, zegt Ronald. 
“Dan komt alles samen en 
gaan we het geheel in 
werking stellen. Het zijn 
zeven bouwdelen, die op één 
centraal punt bij elkaar 
komen. Pas als alles klaar is, 
kun je het echt doortesten. 
Het complex bestaat uit zes 
torens met een theaterzaal in 
het midden en een 
parkeergarage met vier 
lagen aan de voorzijde. De 
fasering van de oplevering is 
niet eenvoudig, je kunt de 
gebieden die klaar zijn hier 
moeilijk afsluiten. Dit zijn de 
laatste uitdagingen en dan 
kan de schoolbel gaan!”

p  Ronald jacobs: “Ik was al vertrouwd met de meeste 
productgroepen. Alleen data en de verdelers waren  
redelijk nieuw voor mij”

p  Ronald jacobs, projectmanager Cofely Zuid Nederland

p  Het complex bestaat uit zeven bouwdelen, met zes torens  
en een theaterzaal in het midden

Cofely is één van de zes 
business units van GDF 
SUEZ - dat 78.400 
medewerkers telt en een 
omzet van meer dan 14,7 
miljard euro realiseerde in 
2012. In dat jaar werkten er 
bij Cofely in Nederland 
circa 6.300 medewerkers. 
Het bedrijf behaalde een 
omzet van 1,1 miljard euro.

Als multidisciplinaire 
dienstverlener verzorgt 
Cofely het volledige traject 
bij haar klant van ontwerp, 
fabricage, realisatie, 
onderhoud tot 
projectmanagement. Cofely 
is van vele markten thuis. 
Naast farmacie, beweegt 
het bedrijf zich op het 
terrein van food en feed, 
utiliteit, gezondheidszorg, 
duurzaam vervoer, infra, 
marine en offshore, olie en 
gas en petrochemie.

cofely 
van vele 
Markten 
thuIs

we hebben 
een prima 
relatie 
met 
legrand
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  START PROjECT: AUGUSTUS 2012
  OPLEVERING: SEPTEMBER 2013
  PRODUCTEN LEGRAND: BTICINO My HOME MET LIVINGLIGHT SCHAkELMATERIAAL
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ons met dit project goed 
kunnen profileren als 
deskundig en hardwerkend 
bedrijf.”

grootscheepse verbouwing
“De opdracht was om de 
elektrotechnische installatie 
in de kunstgalerie, het hotel 
en restaurant te verzorgen, 
inclusief de brandmeld- en 
alarminstallaties. Dit laatste 
hebben we samen met een 
partner gerealiseerd. Het was 
een grootscheepse 
verbouwing. Aan het 
bestaande pand is een stuk 
nieuwbouw gekomen voor de 
galerie. Het middelste 
gedeelte is het hotel van 
BrandLoyalty. Zij hebben hun 
kantoor aan de andere kant 

van het verkeersplein. Ze 
hebben doorlopend 
internationaal bezoek, dat ze 
goed willen huisvesten. Een 
eigen hotel bijna naast de 
deur is dan ideaal. In het 
voorste gedeelte zit het 
restaurant met chef-kok 
Edwin kats. Het geheel is iets 
bijzonders geworden. Het 
loopt goed. De vier 
investeerders hebben dan 
ook een sterk netwerk. Het is 
daar goed eten in een fijne 
sfeer met een mooi glas 
wijn.”

goede afstemming met 
domotica
“Voor de uitvoering van 
de elektrotechnische 
installatie heb ik voor 
BTicino gekozen”, zegt 
Rob. “Het My Home 
domoticasysteem van 
BTicino en het 
schakelmateriaal 

Livinglight passen perfect bij 
het interieur en de behoefte 
van de klant. In het restaurant 
zijn scenario’s ingesteld voor 
de verschillende momenten 
van de dag, zoals de lunch en 
het diner. Aanvankelijk 
kregen we een lichtplan 
aangedragen met zoveel 
knoppen, toeters en bellen 
dat het geen goed geheel 
meer kon worden. Toen heb 
ik zelf voorgesteld om naar 
een domotica-
oplossing te gaan. Nu gaat bij 
inbraak niet alleen het alarm 
af, maar gaat ook direct alle 

project graag doen. Voor ons 
is het een prestige project. 
Onze bedrijfsnaam op het 
bord van uitvoerders, dat is 
goede reclame! En het is ook 
een erg mooi project 
geworden. Ook naar de 
investeerders toe hebben we 

“De investeerders zochten 
een installatiebedrijf uit Den 
Bosch voor deze opdracht”, 
zegt Rob Maréchal, eigenaar 
van Maréchal Elektro. zinnen 
aanpassen in: “We hebben 
onszelf op dit project 
ingeschreven. Ik wilde dit 

btIcIno My hoMe: chIque desIgn voor topklasse locatIe

bossche Maréchal Installeert
My hoMe bIj chalet royal

al meer dan honderd jaar is de imposante villa Chalet 
royal het toonaangevende gezicht bij de toegangsweg tot 
den bosch. het pand stond echter leeg en was toe aan 
een flinke opknapbeurt. een jaar geleden sloten vier 
investeerders uit den bosch de handen ineen om Chalet 
royal nieuw leven in te blazen. installatiebedrijf 
maréchal kreeg de opdracht om de elektrotechnische 
installatie in de galerie, het hotel en restaurant te 
verzorgen. bticino my home met livinglight 
schakelmateriaal voelt zich prima thuis in deze luxe 
omgeving.

p  Links de galerie, rechts in het 
historische deel het hotel en 
restaurant

u  Chef-kok Edwin kats zwaait de 
pollepel in restaurant Noble

LECOURANTCOVER LECOURANTCOVER

sterren chef-kok kats ontving 
afgelopen september de 
eerste gasten in het volledig 
verbouwde Chalet royal. het 
pand is eigendom van het 
brabantse ondernemers- 
kwartet robert van der 
wallen, john groenewoud, 
bert kersten en john van 
deursen. in het gebouw zijn 
behalve restaurant noble, ook 
galerie mark peet visser en 
tien hotelkamers (voor 
genodigden) gevestigd. 

De familie Rouppe van de Voort 
liet de villa in 1906 bouwen. In 
1927 doopte toenmalig 
eigenaar de villa ‘Chalet Royal’. 
In de loop van de geschiedenis 
maakte Chalet Royal naam als 
kweekvijver van getalenteerde 
koks. Bekende namen die in 
Chalet Royal werkzaam zijn 
geweest, zijn onder andere de 
meesterkoks Cas Spijkers, 
Toine Hermsen, Peter Willems 
en talent François Geurds. 
Chalet Royal heeft gedurende 
75 jaar een aantal beroemde 
gasten mogen verwelkomen, 
onder wie het Belgische 
koningspaar Albert en Paola 
en koningin juliana en prins 
Bernhard, die in de befaamde 
wijnkelder hun eigen, speciale 
wijn hadden staan.

verbouwde 
chalet royal: 
culInaIr 
drooMpaleIs

t  V.l.n.r. jan Schipper (Legrand), Rob Maréchal (Maréchal Elektro)

het geheel 
is iets
bijzonders 
geworden
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verlichting aan. Er is een 
koppeling met het 
toegangsbeheer van het hotel 
met kaarthouders. De 
kamers worden door de kaart 
in de kaarthouder te steken 
vrijgegeven voor elektra 
gebruik, ook vanuit 
energiebeheer oogpunt is dit 
een goed idee. Al het gebruik 
is goed doordacht op elkaar 
afgestemd, zonder energie te 
verspillen en toch het gevoel 

van comfort en luxe te 
garanderen!” “Voor ons was 
dit een nieuw project. We 
deden nog niet zo veel met 
domotica. Ik was op zoek 
naar een domoticasysteem 
dat een lagere instap had en 
dat mij wel de functionaliteit 
en professionaliteit kon 
garanderen, maar niet direct 
in het hoge segment zat. Mijn 
keuze voor My Home heeft 
ook alles te maken met de 

ondersteuning van Legrand 
Nederland. Mijn 
accountmanager jan 
Schipper en technisch 
adviseur Marcel Bonten zijn 
heel enthousiast en helpen je 
met alle vragen. Het design 
van BTicino speelt ook mee. 
Het oogt net wat anders, dat 
Italiaanse design. Het project 
is goed verlopen met een 
eindresultaat om trots op te 
zijn”, aldus Rob.

p  Bart koedam: “We hebben voor het Aloysius een compleet 
pakket bij Legrand afgenomen”

11

thekobur bouwt schakel- en verdeelInrIchtIngen voor schoolprojecten

snip elektroteChniek verzorgt totaal-
projeCt aloysiussChool in sChagen

voor bart koedam, eigenaar van snip elektrotechniek b.v. 
was het geen moeilijke vraag. hij wilde zeker de 
installatie van nieuwe aloysiusschool in zijn eigen stad 
schagen maken. niet alleen omdat het een prestige 
project is, maar ook omdat zijn eigen kinderen er naar 
school gaan! de nieuwbouwschool is bijzonder door de 
toepassing van tal van duurzame principes, zoals 
energievoorziening via koude-warmte opslag en 
zonnepanelen. legrand nederland leverde een 
totaalproject van de kabelgoten, wandgoten met 
schakelmateriaal tot en met de data en de schakel- en 
verdeelinrichtingen. de schakel- en verdeelinrichtingen 
zijn gebouwd door paneelbouwer thekobur.

 START PROjECT: NOVEMBER 2012
 OPLEVERING: SEPTEMBER 2013

 PRODUCTEN LEGRAND: kABELGOOT, WANDGOOT MET 
SCHAkELMATERIAAL, DATA, SCHAkEL- EN VERDEELINRICHTINGEN 

t  Rob Maréchal: “Legrand is aanstekelijk enthousiast. Ze helpen je met alle vragen”

LECOURANTCOVER LECOURANTCOVER

elektrotechnisch installateur maréchal is een echt 
familiebedrijf, bekend in den bosch en omstreken. de 
onderneming is centraal gelegen en gemakkelijk bereikbaar 
op het kruispunt tussen de grote verkeersaders a2 en a59. 
maréchal staat open voor installatiewerken in de volle 
breedte. bedrijfshallen zijn een specialisatie, maar de 
onderneming verzorgt ook het onderhoud en 
verbouwingsprojecten van bijvoorbeeld de we-winkels in 
zuid-nederland, grasso, s.p.s. en wemo in den bosch.

Het bedrijf heeft al een knappe geschiedenis om op terug te 
kijken. Maréchal senior startte in 1982 een installatiebedrijf 
met zijn toenmalige compagnon. Ruim tien jaar later 
scheidden de wegen en zette Maréchal senior het werk voort 
vanuit een eigen onderneming. Zijn zoon Rob Maréchal nam 
in 2011 de zaak van zijn vader over. Maréchal telt elf 
medewerkers. Groter groeien is geen vereiste, zo blijft de 
sfeer van familiebedrijf gewaarborgd. “We zitten hier prima in 
een prachtig pand, dat we zelf letterlijk met eigen handen 
hebben opgebouwd.”

arbeidsintensief
“Ik wil vooral onze automatisering verder gaan doorvoeren. 
Dat betekent ‘groei’ voor mij. Hierdoor kan ik meer tijd 

vrijmaken voor relatiebeheer”, zegt Rob. “De trend op dit 
moment zijn de kleinschaligere projecten, maar die blijven 
net zo arbeidsintensief als de grote projecten. We hebben 
daarnaast een aantal grote klanten, voor wie we het 
onderhoud verzorgen. Maar verbouwingen binnen een grote 
straal om Den Bosch zitten traditiegetrouw ook in onze 
portfolio.”

Maréchal elektro: bosch faMIlIebedrIjf 
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De bouw van de 
Aloysiusschool liep via het 
aannemersbedrijf Scholtens. 
Snip voerde in hun opdracht 
de gehele installatie uit, 
zowel de E als de W. Snip 
was daarbij ook 
verantwoordelijk voor de 
grondboringen tot 200 meter 
diep voor de koude-warmte 
opslag. “Het was voor ons 
een mooi nieuwbouw- 

project”, zegt Bart koedam. 
“Er zat verder een 
behoorlijke tijdsdruk op het 
project. Snip speelde tijdens 
het gehele bouwproces een 
grote rol. We waren een 
schakel tussen alle 
disciplines op de bouw. Ik 
ben blij met het resultaat, 
dat ik iedere dag kan 
bewonderen als ik de 
kinderen naar school breng. 

Mijn kinderen zijn ook heel 
trots. Ze vertellen steeds 
aan de andere kinderen dat 
papa ‘de lampen’ heeft 
gemaakt!”

kasten waren nieuw 
voor ons
“We hebben voor het 
Aloysius een compleet 
pakket bij Legrand 
afgenomen, waaronder het 
gecertificeerde cat. 6 
datanetwerk, 
schakelmateriaal dat was 
afgemonteerd in de 
wandgoot van Legrand, 
kabelgoten en vier 
verdeelkasten met een 
hoofdverdeler”, zegt Bart. 
“De schakel- en 
verdeelinrichtingen van 
Legrand waren nieuw voor 

In Schagen, in de kop van Noord-Holland, is sinds jaar en dag 
Snip Elektrotechniek B.V. gevestigd. Het bedrijf werd 25 jaar 
geleden opgericht door Hero Snip. Bart koedam nam Snip 
Elektrotechniek na diens pensioen in 2004 over. Destijds zat 
Snip bijna volledig op projecten bij de gezondheidszorg in 
geheel Noord-Holland. Onder de leiding van Bart breidde het 
bedrijf uit van 3 naar 25 man. Snip ging, naast de vaste klanten 
binnen de gezondheidszorg, steeds meer projecten in de 
utiliteit verzorgen en uitvoeren. De laatste jaren kwamen hier 
projecten met scholen in de regio bij.

gevoel voor de klant
Door de jarenlange ervaring van de monteurs met de 
gezondheidszorg, is het bedrijf van oudsher zeer 
servicegericht. “Door deze instelling kregen we ook de kans op 
projecten bij scholen”, zegt Bart koedam. “Daar zijn we 
ingerold. We hebben de hele campus in Schagen gedaan. We 
doen nu ook het onderhoud van al die scholen. Onze monteurs 
hebben gevoel voor wat de klant wil, kunnen stil werken in een 
omgeving waar kinderen naar school gaan of patiënten 
verblijven, zoals in de gezondheidszorg. We werken hierdoor 
ook voor scholen buiten Schagen, zoals voor de scholen onder 
SOVON, een overkoepelende onderwijsstichting in 
Noord-Holland.”

Snip Elektrotechniek verzorgt het gehele spectrum aan 
mogelijkheden, van brandmeld-, inbraak- tot en met de 
data-installaties. Samen met AjaxChubbVarel en Siemens voert 
Snip het onderhoud op brandmeldinstallaties uit. “Siemens zit 
veel in de Rijksgebouwen, waar wij normaliter niet zouden 
komen”, zegt Bart. “Nu we daar een bekend gezicht zijn, komen 
er ook steeds meer opdrachten bij.”

mijn kinderen zijn 
ook heel trots

snIp al 25 jaar een 
vertrouwd begrIp 
bInnen gezondheIds-
zorg en onderwIjs

t  V.l.n.r. Ron van kampen (Legrand) en Bart koedam 
 (eigenaar Snip Elektrotechniek)

ons. Ik heb mijn 
accountmanager bij 
Legrand, Ron van kampen, 
de kans gegeven om met 
paneelbouwer Thekobur 
mooie kasten te maken. Het 
is goed verlopen en 
inmiddels zijn het de kasten 
voor drie scholen geworden! 
Naast het Aloysius, heeft 
Thekobur ook onze kasten 
gebouwd voor de Prinsenhof 
en de VSO school Heliomare. 
Dit zijn twee 
nieuwbouwprojecten in 
Alkmaar, waarvoor Legrand 
Nederland weer een 
totaalproject heeft geleverd.”

geen slagroom pikken
“Alle drie de projecten zijn 
nu opgeleverd. De 
samenwerking bevalt goed. 

Thekobur is een kritische 
bouwer, ze denken echt mee. 
Ik ontwerp de kast en daar 

kan altijd een foutje in 
sluipen. Ik vind het top dat 
een leverancier dit 
terugkoppelt en met een 
verbeteringsvoorstel komt. 
Open communicatie, daar 
houd ik van”, zegt Bart. “Ik 
heb net weer een nieuw 
schoolproject aangenomen, 

het Clusius College in 
Alkmaar. Hiermee zijn we 
zoet tot de bouwvak in 2015. 

We werken nu 
zes jaar 
samen met 
Legrand. Ik 
houd van de 
korte lijntjes 
en het snelle 
schakelen. Ik 
wil dat alle 
partijen 
waarmee ik 

werk het naar hun zin 
hebben, gewoon lekker 
samen werken. Eerlijke 
communicatie. Dat is een 
goede basis, dan kun je 
samen meer doen dan 
alleen. je kunt niet altijd de 
slagroom eraf pikken, het is 
geven en nemen.”

p  jos Hoedjes, werkvoorbereider Snip Elektrotechniek

ik houd van de 
korte lijntjes 
en het snelle 
sChakelen



 

hollands spoor: 
renovatIe oudste statIon 
den haag voltooId
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Station Hollands Spoor is het 
oudste station van Den Haag. 
Het werd geopend in 1843 
toen de eerste spoorlijn in 
Nederland, van Amsterdam 
naar Den Haag, werd 
doorgetrokken. De naam van 
het station is ontleend aan de 
Hollandsche Ijzeren 
Spoorweg-Maatschappij. 
Sinds 1893 heeft het station 
een koninklijke wachtkamer 
met een eigen luifel links van 
de hoofdingang. Verweij werd 
benaderd door de 
hoofdaannemer voor de 
elektrotechnische installatie 
van het kantoordeel van het 
station, pal naast de 
koninklijke wachtkamer. 
Legrand Nederland leverde 
de kabelgoot en verdelers 
voor dit monumentale 
project.

“In april vorig jaar werden we 
benaderd door de 
bouwkundige hoofdaannemer 
voor de elektrotechnische 
renovatie van het station 
Hollands Spoor in Den Haag”, 
zegt André Bouwman, 
projectleider bij Verweij. “Het 
was een grote renovatie. De 
eerste en tweede verdieping 
van het pand werden 
bouwkundig volledig gestript, 
alleen de wanden stonden 
nog. De buitenzijde bleef 
monumentaal, dus hierin 
mochten we geen wijzigingen 
aanbrengen of zelfs maar 
boren. Binnen de lege ruimte 
die overbleef, zijn we vanaf 

de bouwkundige schetsen 
met de hoeveelheid 
werkplekaansluitingen voor 

het kantoor een 
elektrotechnisch plan gaan 
maken. Een extra uitdaging 

daarbij was dat het project al 
in augustus 2013 opgeleverd 
moest worden! Bovendien 
wilde de architect de 
elektrotechnische installaties 
in het zicht houden voor een 
industriële look. We moesten 
dus ook extra netjes werken.”

voortdurend spanning erop
Maar daar hield het aantal 
uitdagingen voor Verweij nog 
niet op. Omdat het pand 
naast een druk bezocht 
station staat, was het 
belangrijk om de 
brandmeldinstallatie continu 
in de lucht te houden. Ook de 
aan- en afvoer van materiaal 
was een uitdaging, vanwege 
de trambaan die langs het 
gebouw loopt. Het 
grootmaterieel mocht alleen 
’s nachts geleverd worden. 
Dit was het enige tijdstip dat 
tijdelijk de spanning van de 
tramrails gehaald kon 
worden. Station Hollands 
Spoor wilde daarbij te allen 
tijde de stroom erop houden 
voor de klimaathuishouding 
van de koninklijke 
wachtkamer. De wachtkamer 
heeft kwetsbare 
muurschilderingen met een 
historische waarde. “We 
mochten hier alleen even om 
de hoek kijken. De 
wachtkamer is nooit voor 
publiek open”, zegt André. 
“je mag er niet rondlopen en 
zelfs geen foto’s maken. 
Maar door alle eisen, was de 
wachtkamer wel een 

Verweij Elektrotechniek is van oorsprong een familiebedrijf. De 
onderneming werd 56 jaar geleden opgericht door de heer 
Verweij senior en vanaf 1972 is het bedrijf door zijn zoon 
overgenomen. Sinds 1995 is Verweij onderdeel van DGtC, een 
moederholding met 11 andere zusterbedrijven. In 1999 heeft de 
heer H. Verweij zijn onderneming verkocht aan de holding. Ieder 
onderdeel van de holding heeft haar eigen specialisme. Naast 
elektrotechniek biedt DGtC ook specialisten op het gebied van 
de werktuigbouwkunde, telematica en beveiliging. Door deze 
strategische samenwerking kunnen de bedrijven gezamenlijk 
grotere projecten, zoals het Gerrit Rietveld College, realiseren.

Verweij heeft haar hoofdkantoor in Nieuwegein. Het bedrijf 
heeft 45 medewerkers, waarvan 33 monteurs in de 
buitendienst. De onderneming weet zich te onderscheiden door 
flexibiliteit in de planning en verregaande ontzorging van de 
klant. Op kantoor werkt een aantal werkvoorbereiders en 
calculators. Hierdoor komt Verweij vaak in aanmerking voor 
complexe renovatieprojecten, die goede en strakke planningen 
vragen. Daarnaast lopen er doorgaans een aantal grote 
nieuwbouwprojecten. 

Meer dan een halve eeuw
verweIj elektrotechnIek

verweij elektrotechniek voltooide onlangs twee 
bijzondere projecten met historische waarde: de 
renovatie van hollands spoor in den haag en de 
fundatie renswoude in hartje utrecht. twee locaties 
die door hun architectonische schoonheid en 
cultuurhistorische waarde het koesteren waard zijn. 
ook legrand droeg haar steentje bij.

verweIj ‘Maakt’ geschIedenIs 
Met renovatIe van twee
MonuMentale projecten
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Legrand verdelers van 160 A 
toegepast, gebouwd door 
paneelbouwer Elektro 
Internationaal. Ook een 
bedrijf waar we goed mee 

Nederland. Dit is een 
betrouwbaar product. We 
weten met onze ogen dicht 
hoe het eruit ziet”, zegt 
André. “Verder zijn er drie 

bijzondere en bepalende 
factor in het project.”

“Mede door de druk op dit 
project hebben we uitsluitend 

gewerkt met vertrouwde 
relaties. We hebben bij 
Hollands Spoor bewust 
gekozen voor de P31 
kabelgoten van Legrand 

overweg kunnen. De klant 
benadert ons, omdat ze erop 
vertrouwen dat we de 
oplevering kunnen halen. 
Samen met onze leveranciers 
hebben we het gehaald. We 
hebben veel overgewerkt, 
zowel in de weekenden als 
hele nachten door. Wij 

hebben hiermee weer eens 
bewezen, dat we kunnen mee 
schakelen met een uitdaging. 
Ik denk dat we met zijn allen 
trots mogen zijn op dit 
historische project, waarin 
we actief hebben 
meegedacht en het werk 
gerealiseerd hebben zonder 
budget- en 
tijdoverschrijdingen”, zegt 
André trots.

17
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naast het Centraal museum in utrecht staat 
een monumentaal pand, de fundatie van 
renswoude. verweij leverde in oktober 2013 
een grote renovatie op van de complete 
elektrotechnische installatie, tot en met het 
vernieuwen van de keuken en toiletgroepen. 
legrand leverde vijf verdelers en bticino 
deurcommunicatie aan dit prestigieuze 
project. 

In 1756 werd de Fundatie gebouwd met het 
geld uit de nalatenschap van Maria Duyst van 
Voorhout. Als rijke, kinderloze dame bepaalde 
zij dat haar erfenis gebruikt moest worden 
voor onderwijs aan ‘schrandere wezen’. De 
leerlingen van de Fundatie van Renswoude 
woonden in het pand en kregen er les in de 
nog steeds te bezichtigen collegezalen. De 
Fundatie verleent nog steeds studiebeurzen. 
In het pand kun je nu trouwen en dineren of 
vergaderen in stijl. 

“De elektrotechnische installatie bij de 
Fundatie moest nodig gerenoveerd worden”, 
zegt Paul Volgering, projectleider bij Verweij. 
“Het pand herbergt zalen, die verhuurd 
worden in een zeer historische setting. Er is 
nu ook ruimte gemaakt voor een cateraar en 
het kantoorgedeelte is opgeknapt. In de kelder 
hebben we de toiletgroep compleet vernieuwd. 
Op de bovenverdiepingen vind je, behalve de 

vergaderzalen, ook een zestal zeer ruime, 
chique appartementen. In de loop van de tijd 
was er elektrotechnisch van alles bij 
geknutseld, hier en daar een groepje erbij. 
Alles was verouderd en zat rommelig in 
elkaar. Tijd voor een grote opknapbeurt.”

wetten en regels
“We hebben een compleet nieuwe installatie 
geplaatst onder het kritisch toezicht van 
Monumentenzorg, een klant met oog voor 
detail. Spelbrink, een elektrotechnisch 
adviesbureau, heeft hierin meegedacht en de 
tekeningen deels gemaakt. In een 
monumentaal pand gelden speciale wetten en 
regels. je kunt niet zomaar boren en moet 
over elke stap goed nadenken. Dat was echt 
een uitdaging voor ons! Daarbij bleef het pand 
volledig in bedrijf. We waren stilletjes aan het 
werk tijdens vergaderingen en je kunt ook niet 
gaan boren tijdens een trouwerij! Deze 
installatie vroeg veel geduld en zorg van onze 
monteurs in alle opzichten. Zorgvuldig 
plannen was het toverwoord. Het werk is 
gefaseerd verlopen. Eerst hebben we het 
souterrain aangepakt. Daarna zijn we alles 
gaan voorbereiden voor de begane grond en zo 
hebben we onszelf ‘naar boven’ gewerkt. Het 
project is goed verlopen. Ook 
Monumentenzorg en de Stichting Renswoude 
zijn tevreden.”

“We voelen ons thuis in de Utrechtse 
onderwijswereld”, zegt Paul Volgering, 
projectleider bij Verweij. “Sinds de 
Universiteit Utrecht op de Uithof zit, 
verzorgen we daar vrijwel alles. We 
hebben op de Uithof pas het 
renovatieproject van het Centrum 
gebouw Noord en het Langeveld Gebouw 
afgerond. In het Langeveld gebouw zit de 
faculteit Sociale wetenschappen, met 
onderwijsruimten voor de werkgroepen, 
de laboratoriumruimtes en 
kantoorruimten die we compleet 
gerenoveerd hebben, terwijl het 
onderwijs doorging! We moesten heel 
gedisciplineerd afschakelen, zodat 
niemand last had van het bouwteam. Ook 
hier hebben we met Legrand gewerkt, 

van de wandgoten, kabelgoten tot en met 
de energiezuilen met het Mosaic 
schakelmateriaal. De energiezuilen zijn 
door Legrand stekkerbaar, prefab 
aangeleverd. In het Accu-gebouw zijn we 
met producten van Legrand bezig aan de 
installatie van een serverruimte met een 
nieuwe trafo en hoofdverdeelkast. Alles 
wordt hier redundant aangelegd, zodat 
het geheel goed blijft functioneren 
wanneer één of meer onderdelen defect 
raken of verloren gaan.”

gerrit rietveld College
“We werken momenteel aan de 
installatie in de nieuwbouw van het 
Gerrit Rietveld College, een middelbare 
school in Utrecht Overvecht. Legrand 

levert ook hier de kabelgoot, wandgoot 
en verdelers. En er staan al weer nieuwe 
projecten op stapel. Project ‘de 
Leeuwerik’, bijvoorbeeld. Een groen 
project, waarbij energiebesparing 
centraal staat in een grote hal voor het 
verwerken en het opslaan van houten 
plaatmateriaal. Het pand wordt voorzien 
van energiezuinige Led-verlichting en 
wordt volledig geautomatiseerd. Een 
robot gaat op aanvraag plaatmateriaal 
opslaan en verpakken voor 
meubelmakers en aannemers. Aan de 
voorzijde komt een groot kantoor. In 
totaal gaat het om 25.000 m2. Verweij zal 
hier tot en met begin februari zoet mee 
zijn. Legrand levert hier de kabelgoten 
en verdelers.”

renovatIe fundatIe van renswoude: 
klus In hIstorIsch kader 

verweij elektroteChniek en legrand nederland blijven eChter 
niet in het verleden hangen. inmiddels staan er al weer nieuwe 
projeCten op stapel en zijn die ook al deels in uitvoering

q  V.l.n.r. André Bouwman en Paul Volgering, projectleiders bij Verweij 
Elektrotechniek

q  Elektro Internationaal bouwt de Legrand verdelers

u  john Moesbergen van Elektro Internationaal 
installeert de verdeler

dit is een
betrouw-
baar 
produCt



leertouwer sterk betrokken 
bij kinderhospiCe de glind
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goede relatie. Onze monteur 
zei pas nog dat VSk de 
montage van de verdelers 

voor ons goed voorbereidt. 
je kunt zien dat er over 
nagedacht is vanuit de 
monteur. We werken fijn 
samen.”

zich vanuit het Barneveldse 
sterk betrokken bij het 
hospice.”

“Via sponsoring konden wij 
ook de verdelers en een 
besturingssysteem 
installeren”, zegt Erik. 
Legrand Nederland speelt 
hier ook een rol in, samen 
met de paneelbouwer VSk. 
Zij hebben zich hard 
gemaakt voor vier 
onderverdelers (xL3 160) en 
een hoofdverdeler (xL3 400). 
Het is mooi om een dergelijk 
project samen te kunnen 
maken”, zegt Erik. “We doen 
altijd al veel met Legrand en 
ook met VSk hebben we een 

“Wij zijn de installateur van 
kinderhospice De Glind”, 
zegt Erik Oudendorp, 
werkvoorbereider bij 
Leertouwer. “Daarom heeft 
het kinderhospice ons ook 
benaderd voor de 
nieuwbouw. Het is een 
bijzondere klant. Dankzij 
sponsoring kunnen we voor 
deze klant goed inspelen op 
de laatste ontwikkelingen. 
Leertouwer speelt in de 
nieuwbouw voor de 
elektrotechniek hierin een 
bemiddelende rol naar onze 
technische partners. We 
kennen het kinderhospice 
goed en begrijpen de 
noodzaak. Ons bedrijf voelt 

kinderhospice De Glind in Barneveld kampte 
al geruime tijd met ruimteproblemen. Het 
werd dan ook de hoogste tijd om te verhuizen. 
Mede dankzij de inzet en betrokkenheid van 
tal van bedrijven en ondernemers konden de 
kosten voor de bouw gedrukt worden. De 
bouw van het nieuwe kinderhospice is een 
voorbeeld van grote samenwerking. Het 
nieuwe huis biedt plaats aan twaalf ernstig 
zieke kinderen met een complexe zorgvraag. 
Het wordt een ruime, lichte woning met een 
vrolijke inrichting. Heel veel sponsoren, zowel 
particulieren als bedrijven, steunden de 
nieuwbouw in de vorm van donaties of 
sponsoring.

“Ons kinderhospice biedt complexe zorg aan 
ernstige en ongeneeslijk zieke kinderen in 
een kleinschalige en huiselijke omgeving, 
met name om de thuissituatie tijdelijk te 
verlichten”, zegt Wilma Stoelinga, directeur 
van kinderhospice De Glind. “Ouders zijn 
vaak oververmoeid, maar willen de zorg voor 
hun kind niet graag uit handen geven. Eén of 
een paar nachtjes in ons hospice geeft een 
overbelast gezin de kans om even te slapen 
en bij te komen om er daarna weer met alle 
liefde tegenaan te kunnen.”

hulp uit de samenleving
“Daarnaast streeft De Glind er naar kennis op 
het gebied van palliatieve zorg voor kinderen 
te ontwikkelen. We delen onze kennis met 
andere organisaties en wisselen informatie 
uit om tot betere zorg te komen. 
kinderhospice De Glind heeft hiermee een 
voortrekkersfunctie in Nederland. Het 

hospice steunt hierbij voor een belangrijk 
deel op hulp vanuit de samenleving, zoals 
vrijwilligerswerk, giften en sponsoring. Zeker 
voor de nieuwbouw was dit onontbeerlijk”, 
zegt Wilma. “Half april gaan de deuren open. 
Voor de kinderen betekent dit naast meer 
comfort en betere zorg, vooral een vrolijke, 
nieuwe omgeving met mooie kleuren en veel 
faciliteiten.”

www.kinderhospicedeglind.nl

kInderhospIce 
de glInd krIjgt 
de ruIMte
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p  Een technicus van Leertouwer monteert één van de verdelers

technisch dienstverlener leertouwer uit barneveld 
verzorgt al jaren het onderhoud aan de elektrotechnische 
installaties van het kinderhospice. ook voor de 
nieuwbouw is leertouwer verantwoordelijk voor de 
gehele elektrotechnische installatie. van de 
brandmeldinstallatie, het zorgsysteem, alle data, de iCt 
tot en met de verlichting. sponsoring speelt een cruciale 
rol in dit bijzondere project, waaraan ook legrand 
nederland en paneelbouwer vsk een steentje hebben 
bijgedragen. 

we doen 
altijd al 
veel met 
legrand



legrand levert raIlkoker en kabeldraagsysteMen aan vu o|2 lab

croon bouwt vu o|2 lab 
In drIeManschap
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De bouw van de O|2 
laboratoriumtoren kent een 
flink aantal uitdagingen. “Er 
komen weliswaar geen 
patiënten in dit gebouw te 
liggen, de installaties zijn 
gericht op 
laboratoriumtoepassingen”, 
zegt kees Luijk, 
projectmanager bij Croon. 
“Maar ook hier is hygiëne een 
sleutelwoord. Alle laboratoria 
moeten luchtdicht zijn en in 
sommige van de ruimten mag 
zelfs totaal geen stof blijven 
liggen. Alles moet daar 
volledig glad afgewerkt zijn. 
Bij Croon hebben we gelukkig 
veel ervaring met medische 
ruimten.”

weinig voorbereidingstijd
Dit is echter niet de enige 
uitdaging in dit project. Het 
ontbreken van de 
noodzakelijke 
voorbereidingstijd stelde hoge 
eisen aan Croon en collega’s. 
“In september 2012 tekenden 
we voor de opdracht. We 
startten in oktober en in 
januari 2013 werden de 
eerste stalen V-kolommen 
geplaatst”, zegt André Praat, 
projectleider bij Croon. 
“Normaliter ben je na het 
tekenen van de opdracht als 

elektrotechnisch installateur 
niet direct in de uitvoering 
aan het werk. Eerst beginnen 
de grondwerkzaamheden. Dat 
is de periode waarin wij de 
werkvoorbereiding hebben 
opgepakt. Hier werd op 19 
januari 2013 de eerste grote 
betonwand van 6 meter hoog 
gestort. Tien maanden later 
hebben we 13 verdiepingen 
uit de grond gestampt, met 
33.000 m2 vloeroppervlak! De 
officiële oplevering is eind 
februari 2015, maar de eerste 
verdieping moeten we al in 
maart 2014 ter beschikking 
stellen aan de 
laboratoriuminrichter. Die 
gaat meubels plaatsen en dan 
moet er lucht, verlichting en 
warmte zijn. Het werktempo 
ligt hier heel hoog.”

“Ook logistiek is het project 
een uitdaging. We bouwen 
hier op een van de drukste 
punten van Amsterdam. Het 
bouwverkeer moet door 
smalle straten, waar maar 
één vrachtwagen tegelijk door 
kan. Het materiaal wordt 
just-in-time geleverd. De 
vrachtwagens staan op 
locatie opgesteld te wachten, 
om op hun beurt te leveren”, 

zegt André. Voor de 
bouwplaatslogistiek is een 
externe partij in de arm 
genomen waar elke leverende 
partij gebruik van dient te 
maken.” 

flexibiliteit met railkoker
“Een project als 0|2 kan niet 
zonder intensieve 
samenwerking worden 
gerealiseerd”, zegt kees. 
“Legrand werd al bij de eerste 
offerteaanvragen betrokken. 
We hebben samen nagedacht 
over hoe we het hier slim 
gaan uitvoeren. In eerste 

instantie was de opdracht 
kleiner. Tijdens het werk 
ontstonden echter nieuwe 
situaties en vragen van de 
opdrachtgever. De wens om 
meer flexibiliteit te hebben in 
de laboratoria, resulteerde in 
het toepassen van 
spanningsrail door alle labs 
heen. Hierdoor krijg je daar 
handige aftakpunten. Het was 
ook een extra uitdaging om 
hierbij rekening te houden 
met de strenge eisen aan 
luchtdichtheid en 
brandbeveiliging. We hebben 
heel veel voorbereid op 
detailniveau”, zegt kees. 

“Legrand Nederland heeft 
echt meegedacht in goede 
oplossingen, met Erwin 
Simmer als ons vaste 
aanspreekpunt.” 

legrand nederland 
heeft meegedaCht in 
goede oplossingen
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in oktober 2012 startte de 
bouw van de vu o|2 
laboratoriumtoren door de 
integrale bouwcombinatie 
jp van eesteren, wolter & 
dros en Croon. voor Croon 
behelst de opdracht het 
installeren van alle 
elektrotechnische 
installaties, van de 
kabeldraagsystemen tot 
en met de voedings- 
systemen, brandmeld-
installaties, verlichting, 
transformatoren, data, 
geluid, beveiliging en 
toegangscontrole. legrand 
nederland levert zucchini 
railkokers en kabeldraag-
systemen aan dit 
indrukwekkende project.

  START PROjECT: OkTOBER 2012
  OPLEVERING: FEBRUARI 2015
  PRODUCTEN LEGRAND: 3 kM ZUCCHINI RAILkOkER IN LABORATORIUMRUIMTES 
MET 1.800 AFTAkkASTEN, 1,3 kM ZUCCHINI RAILkOkER VOOR DE CENTRALE 
ENERGIEDISTRIBUTIE (4x TRAFO-AANSLUITINGEN 2000A/2500A),  
12 kM DRAADGOTEN EN LADDERBANEN EN 500 ENERGIEZUILEN 

croon elektrotechnIek al 
135 jaar actIef In de Markt
Bij Croon zijn rond de 2.500 vakmensen iedere dag bezig met 
elektrotechniek en de klant. Het bedrijf is met zijn 135 jarig 
bestaan één van de oudste elektrotechnische installateurs 
van Nederland. Croon verzorgt elektrotechnische installaties 
in de totale breedte. Van projecten in de industrie, utiliteit, 
marine en offshore en infrastructuur. Croon Elektrotechniek 
maakt deel uit van TBI, een toonaangevend vastgoed-, 
bouw- en techniekconcern.

p  Erwin Simmer (Legrand),  
kees Luijk (Croon) en André Praat 
(Croon)

p  ”Legrand heeft meegedacht in 
goede oplossingen”, zegt kees Luijk
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“Legrand heeft zich inderdaad 
zeer actief opgesteld in de 
samenwerking”, beaamt 
Erwin Simmer, 
projectmanager bij Legrand 
Nederland. “We hebben 
bijvoorbeeld prefab 

montageplaten laten maken 
om op de draadgoot te 
klikken. Voor de monteurs 
van Croon is dit 
gemakkelijker, die hoeven nu 
alleen nog maar te 
stekkeren”, zegt Erwin.

verregaande samenwerking
“We zijn hier met zijn allen 
verder gegaan in de 
samenwerking dan we 
gewend zijn. De 
insteek is om elkaar 
te helpen, om 
oplossingen te zoeken 
die voor beide partijen fijn 
zijn”, zegt kees. “Erwin denkt 
echt mee. Een voorbeeld is 

dat de adviseur ladderbaan 
had voorgeschreven. Omdat 
het een bouwproject met 
just-in-time management is, 
stelde Erwin voor om 
draadgoot toe te passen Dan 
los je meer op met maar één 
artikel en met minder 
onderdelen. Wij moeten ons 
aan de letter van het bestek 

houden, maar dit advies 
klonk goed. Winst in 
bouwsnelheid, minder afval 

op de bouw en de flexibiliteit 
om later makkelijker 
wijzigingen door te voeren. Ik 
ben naar opdrachtgever 
gegaan en heb gevraagd of 
we mochten afwijken van het 
contract. Wanneer je het 
verhaal kunt uitleggen en het 
is ook voor een opdrachtgever 
aantrekkelijk, doordat je 
minderwerk kunt leveren, 
dan heb je een win-win 
situatie. Wat dat betreft 
“swingt” het project hier. 
Daar krijg je energie van, het 
is veel leuker om zo aan een 
project te werken! Iedereen is 
tevreden en draagt zijn 
steentje bij.”

dna structuur als archItectonIsch 
hoogstandje vu onderzoeksgebouw o|2 
de vu ontwikkelt een nieuwe stadscampus op de amsterdamse zuidas met topfaciliteiten 
voor onderwijs en onderzoek. het o|2 gebouw is ontworpen door egm architecten. in de 
constructie van het nieuwe researchgebouw van de vu, vumc, uva en amC zijn spectacu-
laire ‘mikadokolommen’ verwerkt. de bouw wordt gerealiseerd door de bouwcombinatie 
j.p. van eesteren, wolter & dros en Croon v.o.f.. 

Het onderzoeksgebouw komt naast het ACTA-gebouw van de faculteit Tandheelkunde. Het 13 
verdiepingen tellende gebouw heeft een vloeroppervlak van rond de 33.000 vierkante meter. 
Vanuit het hart van het gebouw zorgt het atrium in alle ruimtes voor natuurlijk daglicht. VU, 
VUmc, UvA en het AMC gaan in dit gebouw vanaf 2015 intensief samenwerken aan belangrijke 
maatschappelijke vraagstukken binnen Health & Life Sciences. In dit onderzoek vindt steeds 
een vertaling plaats van ‘laboratorium naar de mens’ en van ‘onderzoek naar maatschappij’. 
Het is voor het eerst dat er in academisch Nederland een gebouw op onderzoeksthema wordt 
gebouwd.

De bouw is onderdeel van het financieringsarrangement dat door de Europese 
Investeringsbank (onderdeel EU) wordt aangeboden. De EIB financiert projecten waarmee de 
doelstellingen van de Europese Unie kunnen worden gerealiseerd. De VU is de eerste 
universiteit in Nederland die financiering van de EIB heeft.

iedereen is 
tevreden
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arChiteCtuur nieuwe stijl
Wat betekent deze verandering voor de installateur? Bijgaand een aantal voorbeelden van 
nieuwe ontwikkelingen in het afgelopen jaar, waar de sector installatietechniek een cruciale 
rol speelt om deze transitie om te zetten in goed functionerende en prettige werk- en 
leefomgevingen. 
•	 	De	energieneutrale	en	flexibele	zorgwoning.	Archipelontwerpers	ontwierpen	de	

schakelbare, gelijkvloerse laagenergie zorgwoning voorzien van volledige 
domotica-sturing. Deze woning heeft een EPC van slechts 0,16 en met zonnepanelen op 
het dak wordt deze woning zelfs energieneutraal. Daarbovenop bedraagt de bouwtijd van 
deze woningen slechts vier maanden. 

•	 	Loftwoningen	op	maat.	Architecten	Blok	Kats	van	Veen	tonen	aan	dat	we	steeds	vaker	
klantspecifiek gaan bouwen op een dusdanige manier, dat de binnenzijde van de woning 
volledig vrij indeelbaar is. Door industriële modulaire bouwtechnieken toe te passen.

•	 	Verlichting	zal	in	de	komende	jaren	steeds	vaker	worden	ingezet	om	mensen	in	gebouwen	
te sturen, te prikkelen en te laten ontspannen. Maar ook om gebouwen accenten in 
architectuur te geven. Google maar eens op Star Palace Taiwan. Dit gebouw wordt op veel 
verschillende manieren belicht. 

•	 	Transformatie	van	bestaande	schoolgebouwen	naar	nieuwe	schooltypes.	Onderwijs	
verandert en zo ook de eisen in de inrichting van scholen. In tegenstelling tot voorgaande 
decennia probeert Helder & Helder architecten in Groningen een bestaande school te 
transformeren. Honderden naoorlogse scholen uit de jaren ‘50 tot ‘70 kunnen op deze 
manier voor relatief lage kosten ten opzichte van nieuwbouw als cultureel erfgoed worden 
bewaard.

•	 	Transformatie	van	leegstaand	vastgoed.	Deze	laatste	trend	in	architectuur	nieuwe	stijl	
mag natuurlijk niet aan het lijstje ontbreken. Niet alleen leegstaande kantoren maar ook 
andere gebouwtypes zijn geschikt voor nieuwe functies als woning, studentenhuisvesting, 
kantoren of hotel. Zoals de Catharinekerk in Heusden en de Dongencentrale in 
Geertruidenberg. Voorbeelden die bewijzen dat verouderd vastgoed een tweede leven kan 
krijgen. 

Dus laten we het pessimisme van de afgelopen jaren opzij zetten en het gesprek aangaan met 
de architecten van Nederland, hoe we gezamenlijk deze transitie gestalte kunnen geven. Dan 
voorspel ik een mooie toekomst voor de sector. 

Frans Spijkers 
Marketing manager 
E: frans.spijkers@legrand.nl 

PS Wilt u het jaarboek bestellen? kijk dan op 
https://www.bimmedia.nl/bouw/productsoorten/boek/jaarboek-de-architect-2014.html 

ieder jaar ontvangen wij 
het jaarboek de architect 
boordevol prachtige 
projecten in nederland. 
was in 2009 het aantal 
pagina’s projecten in dit 
rijk geïllustreerde boek 
nog 330. voor 2014 zijn 
het nog maar een 
schamele 100 pagina’s. 
niet verwonderlijk gezien 
de huidige marktsituatie, 
maar in de architectuur 
gaat het allang niet meer 
om groot, groter, grootst. 
maar juist om de kwaliteit 
van architectuur en 
architectuur nieuwe stijl. 
de architect spreekt in 
haar jaarboek zelfs over 
“de transitie in 
architectuur”. 



FRAME DOMOTICA TOONT BTICINO DESIGN IN HISTORISCHE AMBIANCE

WOONSTATION VOGELENZANG:
PLATFORM VOOR
SAMENWERkENDE ONDERNEMERS
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achterhoofd. Als je elkaar 
nodig hebt binnen het 
Woonstation, weet je elkaar te 
vinden. Dit gaat op een vrije 
basis. Er ontstaan vanzelf 
kruisbestuivingen. Omdat je 
lijfelijk naast elkaar zit, doe je 
meer projecten samen. Ook 
hier geldt voor mij dat het 
directe contact goed werkt.” 

branchegerichter
“Op de bovenverdieping zitten 
de mensen van de projecten, 
hier zijn we creatief bezig met 
het bedenken en vormgeven. 
Een verdieping naar beneden 
zijn de ruimten meer 
praktisch ingericht voor 
directe verkoop. De boven-
vloer verkoopt in eerste 
instantie een idee, een gevoel. 
Boven en beneden zijn nu met 
elkaar branchegerichter 
bezig”, zegt Bart. 

“Materialisatie werkt voor mij 
inspirerend. Ik zie nu wat 
mogelijk is op het gebied van 
techniek. Legrand Nederland 
heeft voor mijn gebied ook 
prachtige oplossingen waar ik 
anders minder snel was 
opgekomen, zoals het 
robuuste vandaalbestendige 
Soliroc schakelmateriaal voor 

buiten. En met My Home van 
BTicino kun je ook voor buiten 
mooie scenario’s maken. 
Inspiratie kan van alle 
richtingen komen en dus net 
zo goed uit de techniek!” 

sChouwspel haarden 
– het warme hart 
van het woonstation

“Bij ons thuis ging het al over 
haarden toen ik nog in de 
luiers liep”, zegt jantien 
Lindeman, eigenaar van 
Schouwspel haarden en het 
Woonstation pand. “Mijn 
ouders zijn hier in de jaren 
zestig een fabriek gestart, 
waar ze hun eigen haarden 
konden gieten. We doen met 
haarden van alles: van 
gashaarden tot en met 
houtkachels. Uiteraard 
compleet met de aanleg van 
de rookkanalen en gas-
leidingen. Het begon heel 
klassiek met grote schouwen, 
toen werd de tendens ‘hoe 
strakker hoe beter’. En nu is 
de trend weer terug naar 
gezelligheid. Rendement is 
ook belangrijk geworden, 
hierdoor zie je op het moment 
veel gesloten hout gestookte 
haarden.”

bart hoes groene arChiteCtuur

Bart Hoes gelooft in het directe contact tussen de opdracht-
gever en vormgever. Daarom werkt hij als zelfstandige 
landschaps- en tuinarchitect, maar wel binnen een netwerk van 
specialisten. Door zijn komst naar het Woonstation zet hij nog 
een stap richting samenwerking binnen de keten. “Ik wilde op 
een leuke, inspirerende plek werken, met samenwerken in het 
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in het voormalige, historische 
stationsgebouw van vogelenzang 
vond afgelopen november de 
opening plaats van het 
woonstation. een samenwerking 
tussen negen ondernemers op 
het gebied van wonen in de meest 
brede zin van het woord. van idee 
tot uitvoering. hier kan de klant 
sfeervol winkelen voor een 
interieuradvies, tuinontwerp, een 
open haard of een geurkaars. 
maar veel klanten hebben ook de 
weg al gevonden naar de 
wachtkamer, de lunchroom vol 
verse producten. alle partners 
hebben één ding gemeen: een 
passie voor kwaliteit en liefde 
voor schoonheid. het design 
schakelmateriaal van bticino 
voelt zich dan ook volledig thuis 
in deze bijzondere omgeving.

p  jantien Lindemans, eigenaar van Het Schouwspel

t  Sang Rota bedrijfsleider van Seinhuis koridon: “Wij zijn meubelmakerij en interieuradvies ineen. 
Door met andere ondernemers samen in een pand te zitten, krijg je kruisbestuiving.” 

u  V.l.n.r. Dmitri Meijer 
(Legrand) en Bart Hoes
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elyts zonwering, 
style shutters en 
martens glas design 
samen in de showroom

Fons en Ingrid Heirman zijn 
direct rechts bij binnenkomst 
het warme welkom van het 
Woonstation. Dit enthousiaste 
ondernemersechtpaar wil 
klanten een totaaloplossing 
bieden voor woonwensen op 
het gebied van glas, 
zonwering en shutters. “Er 
zitten hier als het ware drie 
bedrijven”, zegt Fons. 

“Onder de noemer Martens 
Glas, Elyts Zonwering en Style 
Shutters leveren we aan 
bedrijven en consumenten. 
Gert-jan Splinter van Elyts 
Zonwering en Style Shutters 
heeft naast zijn locatie in 
Naarden nu ook hier een 
fraaie showroom voor zijn 
producten. Ingrid en ik zijn 
van oudsher specialisten op 
het gebied van hardglas. je 
moet hierbij denken aan 
douchecabines, keuken 

achterwanden, glazen vloeren 
of trappen, maar ook kleine 
functionaliteit, zoals legplan-
ken en planchettes. We maken 
douchecabines op maat, ook 
als die 2.20 meter hoog zijn. 
Er zijn weinig glasbedrijven 
die dit kunnen en zich hierin 
specialiseren.”

over de streep
“De shutters en zonwering 
vullen dit pallet goed aan. Het 
is prima te combineren. Het is 
ook voor ons leuk werken hier. 
Er is veel bedrijvigheid om ons 
heen. De lunchroom ‘De 

Wachtkamer” zit pal naast 
onze showroom. Dat geeft 
veel doorloop. We helpen 
elkaar indien nodig en 
verwijzen de klanten 
onderling naar elkaar door. 
Dmitri Meijer van Legrand 
Nederland is onze BTicino 
man. Hij heeft bij het 
Woonstation overal BTicino 
toegepast. Mensen vinden het 
mooi. Als klanten oog hebben 
voor shutters en mooi glas, 
hebben ze ook oog voor mooi 
schakelmateriaal. Als ze het 
zien, zijn ze over de streep. We 
verwijzen ze dan graag door 
naar onze collega van Frame 
Domotica.”

frame domotiCa: 
meer Comfort in huis 
met intelligente 
installaties

Menno Schroots is de 
drijvende kracht achter 
Frame Domotica, één van de 
zakelijke bewoners van het 
Woonstation. “klanten 

ervaren niet alleen comfort in 
huis door de aankleding, 
maar ook door ‘intelligente 
installaties’. Verlichting is 
hierbij een belangrijk aspect”, 
zegt Menno. “Hiermee komen 
klanten vaak bij ons binnen. 
Met een intelligente instal-
latie zet je de verlichting niet 
aan of uit, maar schakel je 
scenario’s in, zoals ‘thuis-
komen’, ‘weggaan’, ‘relaxen’. 
De verlichting past zich aan 
naar de ingestelde behoefte.” 

“Vanuit deze benadering kan 
ook de temperatuurregeling, 
deurcommunicatie, het alarm 
of muziek in huis hierop 
aangesloten worden. Wij 
hebben ruime kennis van 
oplossingen binnen de 
branche, zoals BTicino My 
Home woningautomatisering. 
BTicino kan ik binnen het 
Woonstation laten zien in 
verschillende toepassingen. 
klanten vinden het er vaak 
erg mooi uitzien”, aldus 
Menno.

stap voor stap restaureren
Het markante stationsgebouw stamt uit 1880 en is van de hand 
van de architect D.A.N. Margadant. Haar oorspronkelijke functie 
verloor het station in 1944. jantien Lindeman en Renée de 
kuyper zagen mogelijkheden om het pand te renoveren. In de 
linkervleugel begonnen zij in 1995 ‘Het SchouwSpel’ een 
showroom voor open haarden. Stap voor stap werd het pand 
gerestaureerd met oog voor de waarde van weleer. De 
oorspronkelijke vloeren werden opgeknapt, daklijsten en andere 
authentieke stijldetails hersteld. En er werd een nieuwe serre 
opgetrokken aan de hand van oude foto’s van het gebouw.
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Er zijn nu ook Revit files beschikbaar van ons Soluflex 
kabelvloersysteem op www.legrandservices.nl. Download 
deze bestanden nu in de ingelogde omgeving op de Download 
pagina van Legrandservices en voeg ze toe aan uw 
BIM-bibliotheek.

uItbreIdIng revIt 
fIles Met 
basIscoMponenten 
soluflex

legrand serviCes 
update

Met Legrand Nederland en BTicino staan we voor u klaar op 
de verschillende social media, zoals Linkedin, Twitter en 
Facebook. Naast de laatste nieuwtjes over ons bedrijf en onze 
producten, vindt u op deze pagina’s bijvoorbeeld ook 
interessante nieuwsberichten uit de bouw. Uiteraard kunt u 
via deze kanalen ook snel en gemakkelijk contact met ons 
opnemen.

Op ons youTube kanaal vindt u demofilms en handige 
montage instructies. Tot slot is er nog de beeldendatabank 
Picasa. Like of volg ons en blijf op de hoogte!

wij staan voor u 
klaar! montage-
instruCties, 
nieuws en meer

Foto: Twin Design/Shutterstock.com

p  V.l.n.r. Ingrid en Fons Heirman



produCtinnovaties

De nieuwe Classe 100 V12B munt uit in eenvoud. Het 
minimalistische design is een modern en discreet element in 
de woning. De binnenpost is met afmeting van 14x14 cm en 
een dikte van 27 mm zeer compact. Het toestel beschikt over 
een 3,5” LCD kleurenscherm. Volume, beltoon, lichtsterkte en 
de kleuren van het display kunnen eenvoudig worden 
ingesteld.

Intuïtieve iconen en ergonomische toetsen met reliëf voor 
visueel gehandicapten bevorderen het gebruiksgemak. 
Er zijn vier standaard functies te bedienen, namelijk:

•		Activeren	van	de	spreek/luister	verbinding	met	de	voordeur.	
•		Openen	van	de	deur.	
•		De	buitenverlichting	aanzetten.	
•		Activeren	van	de	camera	in	de	binnenpost.

De binnenpost wordt met behulp van een meegeleverd 
montageraam eenvoudig aan de muur bevestigd. Naast de 
Classe 100 V12B video binnenpost introduceert Legrand 
Nederland ook een nieuw audio binnenpost: de Classe 100 
A12B. Deze heeft dezelfde functionaliteiten zonder het 
kleurenscherm.
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Dit verdeelsysteem bevat de 
series Vx³, Hx³ en IS. Het 
uitgebreide aanbod vervangt 
het bestaande assortiment 
xL-Part². Het biedt installa-
teurs en paneelbouwers 
meer configuratie-
mogelijkheden en een 
oplossing voor alle Legrand 
panelen. Van kasten met 
kleinere vermogens voor de 

woning- en utiliteitsbouw, tot de allergrootste kasten voor 
industriële toepassingen.
De voordelen:
•		snelle	aansluitingen	(geprefabriceerde	aansluitstukken),
•		duurzame	aansluitingen,
•		ruimtebesparing	in	de	verdeelkast,
•		uitbreidbaar	basisconcept,
•		snelle	en	veilige	interventies	en
•		combineerbaar	met	de	standaardverdeling.
Het nieuwe assortiment stroomverdelers is ook te vinden op 
onze servicewebsite: www.legrandservices.nl

Een PV-Verdeler wordt compleet bedraad, getest en 
gecodeerd geleverd. U hoeft alleen de kast te monteren, 
waarna de voeding en de PV-omvormer aangesloten moeten 
worden. Dit is eenvoudig, omdat de achterwand van de 
behuizing uitneembaar is en dus direct over de bestaande 
inbouwdoos geplaatst kan worden. In sommige gevallen 
moet een kleine wijziging in de bestaande meterkast 
doorgevoerd worden. Op www.legrandservices.nl vindt u hier 
per type PV-Verdeler meer informatie over. De PV-Verdeler 
is beschikbaar via de elektrotechnische groothandel.

Om de juiste PV-Verdeler te kunnen kiezen heeft Legrand 
een selectiehulp ontworpen, deze kunt u vinden op 
www.legrand.nl/pv-verdeler
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geoptimaliseerde verdeling: 
nieuwe serie vX3 en hX3 stroomverdelersClasse 100: de nIeuwe 

standaard In deurcoMMunIcatIe 

legrand pv-verdeler: aansluIten van uw zonne-energIe
InstallatIe
zonder 
hakken 
en breken

om behuizingen optimaal te kunnen voeden, is 
een goede verdeling van de energie essentieel. 
legrand nederland komt nu met een nieuw 
programma voor geoptimaliseerde verdeling.

legrand nederland breidt het assortiment modulaire 
installatie- en vermogenautomaten uit. het ruime 
assortiment bestaat uit twee series, namelijk dX³ en dpX³. 
met stroomsterktes tot 125 a en onderbrekingsvermogens 
van 16 en 25 ka is het nieuwe pakket dX3 uitstekend 
geschikt voor de utiliteitsbouw, grote industriële installaties 
en toepassingen in aftakkasten van railkokersystemen.

dX3 en dpX3: 
nieuwe installatie- 
en vermogens-
automaten van legrand

legrand nederland heeft 
een zonne-energie verdeler 
(pv-verdeler) ontwikkeld. 
deze pv-verdeler zorgt dat 
in een bestaande woning een 
zonne-energie installatie 
gemaakt kan worden zonder 
te hakken of te breken. 
bijkomend voordeel is dat de 
opbrengst van de 
zonnepanelen optioneel 
bijgehouden kan worden en 
de pv-omvormer 
uitgeschakeld kan worden.

met de Classe 100 binnenposten van bticino introduceert legrand 
nederland een gebruiksvriendelijke binnenpost voor grootschalige 
woningbouw- en utiliteitsprojecten. met een aantrekkelijk prijskaartje en 
de hoogstaande kwaliteit van bticino, bent u nu in staat om voor dezelfde 
prijs een handsfree binnenpost met kleurenscherm in te zetten. met deze 
nieuwe serie binnenposten, zetten we definitief de nieuwe standaard in de 
markt en nemen we afscheid van zwart/ wit beeld en hoorntoestellen. 

De Dx³-HP automaten met 
stroomsterktes van 80 tot 125 
A hebben afzonderlijke 
steekklemmen voor 
bekabeling van hulpcircuits. 
De kooiklemmen worden 

aangeschroefd met een 
zeskantsleutel voor het 
instellen van een nauwkeurig 
moment. Toebehoren voor 
signalisatie en afstands-
bediening zijn verkrijgbaar.

Ten slotte biedt Legrand 
binnen deze reeks nog 
modulaire aardlekblokken 
aan voor de beveiliging van 
personen. Deze zijn beschik-
baar in type A, type HPI 
(selectief) en in een regelbare 
versie, waarbij de gevoe-
ligheid instelbaar is van 300 
tot 1000 mA. Een sterk 
vereenvoudigd kliksysteem 
zorgt voor een goede verbind-
ing tussen blok en automaat 
en dus voor bedrijfszekerheid.

Binnen het assortiment 
gesloten vermogens-
automaten zijn de ‘hard-
lopers’ vernieuwd. DPx³ wordt 
aangeboden in slechts twee 
afmetingen (DPx³ 160 en 250), 
met kortsluitvermogens van 
16 tot 70 kA. Legrand biedt nu 

als eerste een geïntegreerde 
aardlekbeveiliging aan, op 
zowel de 160 als 250 A versie. 
De combinatie levert dus een 
aardlekautomaat op van 16 
tot 70kA met een ampèrage 
van 16 tot en met 250A, 
zonder dat er ruimte verloren 
gaat aan een aardlekblok.

www.legrandservices.nl 

www.bticino.nl



kUNSTENARES RENSkE VAN ENCkEVORT GEïNSPIREERD DOOR INSTALLATIEWERkEN

“HET IS NOG BEST MOEILIjk OM EEN 
kNOP INTERESSANT TE SCHILDEREN”
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rustpunten in de stad. 
Daarom heb ik de serie 
‘schuilplaatsen’ genoemd. Het 
zijn schuilplaatsen voor mijn 
blik. Het zijn vaak onbenullige 
plekken en ze zijn soms aan 
het directe oog onttrokken.”

rustgevende installaties
“Ik merk dat iets mij raakt, 
wanneer ik mijmerend staar. 
Bijvoorbeeld als ik op de trein 
wacht en voor me uitstaar. 
Iets treft me en ik ga beter 
kijken. Ik zie dan dat er 
iemand echt goed over zo’n 
installatie heeft nagedacht. Er 
is tijd in gestopt. Daarom 
probeer ik ook echt te 
snappen wat ik zie. Het zijn 
heel fijne vormen. Het is 
trouwens nog best moeilijk 

onttrokken zijn aan je blik. 
Wanneer ze per toeval een 
installatie in een dergelijke 
‘schuilplaats’ opmerkt, kan de 
mooie compositie haar raken.

mooie beelden
“Ik wil niet dat wat ik schilder 
alleen maar esthetisch is”, 
zegt Renske. “Dat wordt al 

snel tuttig. Ik was vorig jaar 
een maand in Ethiopië. Daar 
ligt de oorsprong van mijn 
installatieserie. Ik zag hoe de 

bedrading van de elektriciteit 
daar ‘houtje-touwtje’ aan 
elkaar hangt. Dit levert 
verrassend mooie beelden op. 
Ik merkte dat ik het fijn vond 
om ernaar te kijken, hoe 
onbekende mensenhanden 
onbedoeld een kleine 
compositie hadden 
achtergelaten in het 

landschap”, zegt 
Renske.

“Toen ik terug was in 
Nederland viel het me voor 
het eerst op dat hier de 
bekabeling juist keurig strak 
in rechte lijnen is 

weggewerkt. Eigenlijk 
jammer, maar op zijn eigen 
manier bleken dit ook 
interessante composities te 
zijn. Op straat in Nederland is 
er heel veel dat al actief om 
aandacht vraagt, zoals 
reclames of verkeersborden. 
Als je rustig kijkt, zie je ook 
een heleboel plekken die niet 
bedoeld zijn om te bekijken. 
Installatiewerken zijn puur 
gemaakt om hun 
functionaliteit. Iemand heeft 
tal van praktische 
beslissingen genomen, 
daardoor ontstaan toevallige 
composities. Het zijn voor mij 

Renske doet haar inspiratie 
vaak op straat op. Soms 
neemt ze foto’s van wat haar 
treft, soms slaat ze de 
beelden in haar gedachten op. 
Ze schildert meestal in haar 
atelier in Amsterdam, de stad 
waar ze ook haar opleiding 
volgde aan de Rietveld 
academie. In haar werk zoekt 
ze vaak naar 
authenticiteit en 
spanning in 
daagse dingen. 
Installatiewerken inspireren 
haar omdat ze deel uitmaken 
van het gewone straatbeeld 
en leven, maar toch vaak half 

om een lichtknop interessant 
te schilderen. Vanaf het 
moment dat je het juiste 
beeld hebt gekozen om te 
schilderen gaat het over de 
kleuren die je kiest en de 
vlakverdeling. Ik probeer de 
installatie op een zodanige 
manier te schilderen dat het 
schilderij, net als zijn 
inspiratiebron, geen 
overdadige aanwezigheid is, 
maar toch je blik weet vast te 
houden. Ik schilder graag 
stillevens. Ik zoek de 
verstilling, als tegenwerking 
van alle snelheid. Ik wil ook 
graag dat mijn schilderijen 
dat doen, dat ze rustpunten 
zijn. De kijker hoeft niet hard 
aan het denken te slaan. Het 
is wat het is.”

het is wat het is

LECOURANTNIEUWSLECOURANTNIEUWS

de meeste lezers van lecourant zullen het met kunstenares 
renske van enckevort eens zijn: installatiewerken kunnen 
uitdagend en inspirerend zijn. toch zullen weinig 
installateurs er ooit over gedacht hebben hun installaties te 
vereeuwigen op het doek! renske ontdekte de schoonheid 
van het lijnenspel en de authenticiteit van een 
installatiewerk. zij wijdde er een hele serie schilderijen aan. 

Mocht er belangstelling zijn voor haar 
schilderijen, dan kunt u Renske vinden via 
haar website: www.renskevanenkevort.com. 
Zij schildert overigens ook in opdracht.
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ups
oplossingen op maat  
voor iedere situatie

legrand zorgt voor veiligheid

Met de 1 fase ups’en t/m 10kva zorgt u voor een veilige 
energiehuishouding, wat garant staat voor veilige 
bedrijfsvoering. Maar ook zorgt voor het inschakelen 
van de noodverlichting of het openen of juist sluiten 
van een toegangspoort of -deur. een ups is in essentie 
een soort verzekering. je hoopt hem nooit nodig te 
hebben, maar indien nodig moet u verzekerd zijn van 
continuïteit. bij legrand krijgt u deze zekerheid.

ons assortiment ups’en bestaat uit 1-fase line-
interactive (tower) en online double conversion (tower of 
19”) systemen. op www.legrandservices.nl vindt u naast 
het actuele assortiment en prijzen een keuzetabel om 
uw keuze voor de juiste ups te vereenvoudigen.


