
Mini-klapgoot op pootjes
Optimale luchtcirculatie door

BI Select verwerft exclusief dealerschap voor Simon Electric
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BI Select heeft sinds 2019 het exclusieve 

dealerschap verworven van het Spaanse 

Simon Electric, fabrikant en leverancier 

van hoogwaardige elektrotechnische com-

ponenten. Simon Electric is met circa 4500 

werknemers wereldwijd actief in meer dan 

90 landen.

Elke ruimte in een woning, een utiliteits-

gebouw of een publieke ruimte heeft z’n 

eigen eisen op het terrein van technische 

E-ontsluiting. Voor elk van die vereisten heeft

Simon een oplossing in haar productenpak-

ket. Of het nu gaat om oplossingen

voor water- en stofbestendigheid,

vandalisme of instalatie- en gebruiksgemak.

Als innovatieve speler is BI Select gespeciali-

seerd in het bedenken en realiseren van pro-

jectverlichting en bekabelingssystemen voor

niet-standaard situaties waarbij maatwerk is

vereist. Simon sluit hier goed op aan.

 |    lees verder op blz 2-3

BI Select, Europees aanbieder van verlichtings- en bekabelingssystemen, 
is gespecialiseerd in het realiseren van hoogwaardige maatwerkoplossingen 
op het gebied van werkplekontsluiting in utiliteitsgebouwen.

Harderwijk heeft sinds enige tijd haar 

Stadhuis uit 1982 omgetoverd tot huis van 

de stad. De renovatie betekende een forse 

verduurzamingsstap voor het gebouw. 

Harderwijk koos met de mini-klapgoot 

MKG130 van BI Select voor een ultieme 

flexibele oplossing voor WCD- en data-

aansluitpunten.

Op ieder gewenst punt langs de wand kan 

een aansluitpunt worden gerealiseerd. Als 

de kantoorindeling verandert, dan is het ver-

huizen van de aansluitpunten heel eenvoudig 

en snel te realiseren. De mini-klapgoot is 

geplaatst voor de CV radiatoren en om de 

luchtcirculatie niet te hinderen is de klapgoot 

op pootjes geplaatst. De mini-klapgoot is 

geleverd in een speciale Sikkens kleur. De 

montage is uitgevoerd door een montage-

partner van BI Select met ruime ervaring 

in het monteren van klapgoten. Omdat er 

tijdens de verbouwing gewoon werd door-

gewerkt door alle gemeente-ambtenaren 

is de hele opdracht in delen uitgeleverd en 

gemonteerd.

|   Klapgoot MKG 130  |   Stadhuis Harderwijk  |

Op ieder gewenst punt langs de wand kan een aansluitpunt 
worden gerealiseerd. Bij een nieuwe kantoorindeling zijn de 
aansluitpunten eenvoudig ‘mee te verhuizen’.

▼

▼

▼

De stijggoot in speciale Sikkens-kleur valt visueel weg tegen het 

schuine plafond met dezelfde Sikkens-kleur. 

De mini-klapgoot is op pootjes 
geplaatst om de luchtcirculatie 

niet te hinderen.



S I M O N  E L E C T R I C  P A S T  M E T  Z ’ N 
P R O D U C T P O R T F O L I O  H E L E M A A L  B I J 
D E  K E R N W A A R D E N  V A N  B I  S E L E C T :

Duurzaamheid en flexibiliteit 

Wij vinden dat bekabelingssystemen van van-

daag flexibel moeten zijn en ruimte moeten 

bieden aan de communicatiemogelijkheden 

en aansluitbehoeften van (over)morgen. Bij 

onze producten kan het aansluitmateriaal 

daarom ook achteraf nog gemonteerd en 

gewijzigd worden. Zo kunnen onze ener-

giezuilen en gootsystemen blijvend worden 

geactualiseerd.

Esthetische waarde

Bekabelingssystemen dienen functioneel te 

zijn en zo min mogelijk aandacht te vragen. 

Als ze toch zichtbaar zijn in de kantoorruimte 

dan moet veel aandacht worden besteed aan 

de vormgeving en afwerking. 

Installatie- en montagegemak

BI Select levert haar producten en systemen 

vaak voorgemonteerd en stekerklaar. Behal-

ve dat BI Select snel levert, kan de levering 

geheel worden afgestemd op de installatie-

planning ter plaatse: in fasen of op afroep.

BI Select focust zich binnen het gigantische productenpakket vooralsnog op:

• Schakelmateriaal (Simon 100)

Simon 100: E E N  R E VO LU T I O N A I R  G E -

B R U I K S V R I E N D E L I J K E  E N  F R A A I E 

C O L L E CT I E

Brengt ruimtes tot leven en creëert unieke 

ervaringen voor elke levensstijl. Een collec-

tie die ons leven aanzienlijk verbetert, zowel 

thuis als in openbare ruimtes. Een collectie 

die gebruikt maakt van de meer dan 100 jaar 

ervaring van Simon.

• WCD-bureau units (Simon 400)

Simon 400 is ontworpen met één doel voor 

ogen: het bureaublad een volledig lege plek 

maken die creativiteit bevordert. Daarom 

neemt elk product uit de nieuwe collectie zo 

weinig mogelijk fysieke en visuele ruimte in 

beslag. Het design is tot 23 procent compac-

ter en alle ongebruikte ruimte is verdwenen. 

Dit optimaliseert de bruikbare werkruimte 

zodat je elke taak in volledige bewegings-

vrijheid kunt uitvoeren.

• Aansluitsysteem voor professionele 

   omgevingen (Simon 500 Cima)

Met de Simon 500 Cima serie bent u ver-

zekerd van snelheid, gemak, veiligheid en 

een snelle montage. Dit is de beste stroom, 

spraak, data en multimedia oplossing 

voor professionele werkomgevingen. De 

wandcontactdozen zijn uitgerust met het 

zelfstrippende 1Click® aansluitsysteem. In-

steken, klikken en u bent klaar. U hoeft dus 

niet meer apart de kabels te strippen. De 

wandcontactdoos kan worden aangesloten 

met het WCD verbindstuk. Het systeem van 

afzonderlijke frames stelt u in staat de elek-

trische, spraak- en data circuits zelfstandig 

te monteren.



• Stof- en waterbestendige vloerdoos 

   (Simon IP66)

Vloerdozen in drukbezochte ruimtes moeten 

extra bestendig zijn. Ze worden blootgesteld 

aan water, stof en gewicht. De IP66 vloer-

doos isoleert de aansluitingen voor elektrici-

teit, voice, data of multimedia volledig tegen 

schokken en externe stoffen. Deze vloerdoos 

van Simon is bestand tegen alle weersom-

standigheden. Hij kan geheel vlak worden 

afgewerkt in elke vloer. De snelle en veilige 

montage bespaart u bovendien tijd en geld.

Uiteraard zal BI Select de Simon componen-

ten toepassen in alle utiliteitsprojecten waar 

ze als maatwerkleverancier bij betrokken 

zijn. Daarnaast zijn de componenten ook als 

losse producten te koop via onze webshop 

www.biselectsimon.nl. Hier kunnen de 

Simon producten 24/7 worden aangeschaft 

en via iDEAL worden afgerekend

Meer weten?

Ga naar onze website BiselectSimon.nl voor 

meer informatie, offertes en bestellingen.

Simon Electric

Het wereldwijd opererende Spaanse fa-

miliebedrijf Simon Electric (sinds 1916) 

is fabrikant en leverancier van kwalitatief 

hoogwaardige elektrotechnische compo-

nenten met een scherp oog voor design. 

‘Connectivity’ is inmiddels een belangrijke 

productpijler onder het bedrijf, waarbij de-

sign en technology dé belangrijkste strate-

gische waarden zijn. Dat maakt BI Select in 

Eelde bijna een natuurlijke partner. Want 

ook bij BI Select staan design en hoog-

waardige technische oplossingen hoog in 

het vaandel. BI Select is gespecialiseerd 

in hoogwaardige maatwerkoplossingen op 

het terrein van werkplekontsluiting in utili-

teitsgebouwen.

Dat ‘design’ hoog in het vaandel staat bij 

Simon Electric blijkt wel uit de vele inter-

nationale designprijzen die ze de laatste 

jaren ontvingen, waaronder reddot award 

winner 2017 en IF design award 2018.

BISelectSimon als aparte handelstak



Flexzuil met speciale ronde voetplaat
Architectwens gehonoreerd 

Maatwerkoplossing in basisonderwijs
Voorgeschreven in bestek

Klapgoot: flexibel en duurzaam
Slimme oplossing

Rijkskantoor Rijnstraat 8, naast het Centraal 
Station in Den Haag, is grootscheeps ver-
bouwd en geschikt gemaakt voor verschil-
lende ministeries en diensten. Bouwconsor-
tium PoortCentraal is verantwoordelijk voor 
het ontwerp en de renovatie en ook voor 
het onderhoud en de exploitatie de komen-
de 25 jaar. Installatiegemak en de enorm 
lage wijzigingskosten hebben zonder twijfel 
bijgedragen aan de keuze voor de klapgoot 
van BI Select.

In het hele gebouw vanaf verdieping 6 tot 
16 zijn alle kantoorvertrekken voorzien van 
in totaal 3,5 km klapgoot van BI Select. 
Vanuit de klapgoot worden alle werkplekken 
gevoed. Het hele project kende ondanks de 
behoorlijke omvang een korte doorlooptijd. 
Binnen een jaar zijn alle klapgoten geleverd. 
Op verzoek van de architect zijn alle klapgo-
ten geleverd in een speciale RAL kleur. 
De klapgoot is grotendeels gevuld met 
data-bekabeling. Op vaste punten in de klap-
goot zijn data-trapjes gemonteerd. Vanaf die 
punten kan een data-aansluiting worden 

gerealiseerd zonder dat de kabel gebogen 
hoeft te worden. Vanaf de 5-aderige Würz 
bandkabel kan met Wieland worden afgetakt 
om op ieder gewenst punt in de ruimte 
WCD-aansluitpunten te realiseren.
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C O L O F O N

Bij de vestiging van ROC Friese Poort aan 
de Egelantierstraat in Leeuwarden heeft BI 
Select 30 flexzuilen geleverd. Per lokaal zijn 
meerdere flexzuilen toegepast. Door het 
lichte aluminium profiel is de energiezuil 
eenvoudig op te tillen en te verplaatsen door 
het lokaal.
De architect was niet onder de indruk van 
de standaard zwarte voetplaat en stelde een 
ronde voetplaat voor in dezelfde kleur als de 
flexzuil. Deze is vervolgens ontworpen en op 
maat gemaakt, speciaal voor dit project. Ook 
de flexibele slang richting plafond is op wens 
van de architect in dezelfde grijze kleur 
toegepast. De verplaatsbare energiezuilen 
zijn elk voorzien van 8 WCD’s en daarmee 
zeer geschikt om laptops van leerlingen 
op te laden. Data-aansluitingen waren niet 
nodig omdat de leerlingen inloggen op het 
WiFi-netwerk op school.

In de nieuwe Huizingaschool in Amsterdam, 
een basisschool in Nieuw-West, heeft men 
met succes inbouwgoten IBG120 van BI 
Select toegepast. Digiborden en toenemende 
automatisering en computerisering, zelfs 
in het basisonderwijs, vraagt om een ander 
voorzieningenniveau ten aanzien van WCD- 
en data-aansluitpunten. Speciaal voor deze 
onderwijstoepassingen heeft BI Select een 
inbouwgoot ontwikkeld die perfect wegvalt 
in de muur en geen extra obstakels geeft 
voor de muur. Halverwege de inbouwgoot is 
een aftakking gemaakt naar het digibord. 
Voor dit project is op basis van tekeningen 
van de adviseur het Busch-Jaeger Balance 
schakelmateriaal door BI Select voorgemon-
teerd, wat de installatie ter plaatse enorm 
vergemakkelijkt heeft. De aluminium deksel 
van de inbouwgoot is eenvoudig te verwijde-
ren en in te korten. Dat maakt het wijzigen 
achteraf vrij eenvoudig.

|  Flexzuil  |  ROC Friese Poort, Leeuwarden | 

|  Inbouwgoot IBG120  |  Huizingaschool, 

Amsterdam | 

|  Klapgoot  |  Rijkskantoor, Den Haag | 

Ook de flexibele slang richting plafond is op wens 
van de architect in dezelfde grijze kleur toegepast.

Door het lichte aluminium profiel is de 
energiezuil eenvoudig op te tillen en te 
verplaatsen door het lokaal.

De inbouwgoot IBG120 is door BI Select compleet 
volgens tekening voorgemonteerd met Busch-Jaeger 
Balance schakelmateriaal.

Halverwege de inbouwgoot is een aftakking gemaakt 
naar het digibord.

Nette en strakke oplossing met behoorlijk veel 
installatiegemak.

Op ieder gewenst punt kunnen aansluitpunten 
worden gerealiseerd.


