
v e r l i c h t i n g s -  e n  b e k a b e l i n g s s y s t e m e n



Zo innovatief als nodig is

BI Select voert een breed productarsenaal. Toch zijn het niet primair de 

producten die bepalen hoe de werkplekontsluiting in een project wordt 

uitgewerkt. Oplossingen zijn altijd een resultante van de situatie ter plaatse

en de wensen van de opdrachtgever. Indien standaardproducten in een

gegeven situatie niet voldoen, dan worden nieuwe producten ontwikkeld of

bestaande producten aangepast.

Flexibel gemak

De oplossingsgerichte aanpak van BI Select past geheel in deze tijd waarin

informatietechnologie en kantoorautomatisering constant in ontwikkeling

zijn. Kabelbundels worden aan het oog onttrokken en tussentijdse tech-

nische aanpassingen laten zich eenvoudig uitvoeren. 

Het veelvuldig veranderen van bureauopstellingen vormt evenmin een pro-

bleem. Voeding en verlichting verhuizen moeiteloos met de bureaus mee.
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v a n  v o r m  e n  f u n c t i e
Een duurzaam verbond

BI Select ontwikkelt verlichtings- en bekabelingssystemen en is gespecialiseerd in 

het realiseren van hoogwaardige oplossingen voor de werkplekontsluiting in utiliteits-

gebouwen. Deze oplossingen komen tot stand in nauwe samenspraak met technisch

adviseurs, ontwerpers, installateurs, architecten en opdrachtgevers. Functionaliteit,

duurzaamheid en esthetiek gaan bij BI Select hand in hand.



Maatwerk óók in de aanlevering

BI Select levert maatwerk. Zaken als kleurstelling, maatvoering, inbouw van

functies, voormontage en bevestigingsmethodes kunnen aan specifieke

wensen worden aangepast. Maatwerk is eveneens van toepassing op de aan-

levering van materialen. Behalve dat BI Select snel levert, kan de levering

geheel worden afgestemd op de installatieplanning ter plaatse: in fasen of

op afroep.
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Standaard, speciaal en alles daartussen

De vragen die aan BI Select worden voorgelegd, verschillen per project:

alleen een bekabelingssysteem, alleen verlichting, een combinatie van beide

of buitenverlichting. Van grote tot kleine ruimtes, met een gangbare of

juist een complexe maatvoering, van omvangrijke series tot exclusieve

ontwerpen in kleine oplages, van standaardfuncties tot specifieke func-

tiecombinaties. BI Select vertaalt elke vraag naar een functioneel, geïnte-

greerd en esthetisch verantwoord totaalconcept.

Optimale werkomstandigheden

De oplossingen die BI Select voorstelt, getuigen van een grondig besef dat

verlichting en werkplekontsluiting in hoge mate moeten bijdragen aan de

werkomstandigheden. BI Select bewijst dat daaraan geen concessies beho-

even te worden gedaan; of een systeem nu wordt toegepast in een monu-

mentaal gebouw waarin met historische interieurelementen rekening moet

worden gehouden of in een hypermoderne high tech-omgeving. Daarnaast

kan de uitvoering van producten worden aangepast aan eventuele huis-

stijlvoorschriften en andere conceptuele wensen.
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v o o r  e l k e  w e r k o m g e v i n g
Oplossingen op maat

Het oplossingsgerichte maatwerkprincipe van BI Select wordt toegepast in 

publieksruimtes, kantoorgebouwen, call centers, onderwijsinstituten en instellingen 

in de medische en zorgsector in heel Nederland. Zowel in renovatie- als in 

nieuwbouwprojecten.



Verder en breder denken

BI Select kan mogelijkheden aandragen om in gebouwen zuinig met energie

om te gaan door bijvoorbeeld de inbouw van automatische functies voor

lichtsterkteregeling, reagerend op daglicht of aanwezigheid. De verlichtings-

en bekabelingssystemen lenen zich eveneens uitstekend voor combinaties

met bijvoorbeeld klimaatregeling en beveiliging binnen intelligente

gebouwenbeheerssystemen.

Thuis in de medische en zorgsector

Met wandgoten en bedwandarmaturen geniet BI Select een sterke positie in

de medische en zorgsector. In de productontwikkeling is goed geluisterd

naar de functionele en kwalitatieve wensen die inherent zijn aan de kern-

activiteiten in deze sector. 

Prettig werken in callcenters

Voor callcenters werkte BI Select al diverse fraaie, geïntegreerde oplossin-

gen uit voor verlichting en 230 Volt- en data-bekabeling. Geheel op maat

voor verschillende bureauconfiguraties en passend bij andere interieur-

elementen.
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Kwaliteit die staat
De eenvoudig verplaatsbare energiezuilen van BI Select staan garant voor

een probleemloze, veilige en onzichtbare aanvoer van de bekabeling vanuit

het plafond of vanonder de vloer tot aan de werkplek. De zuilen zijn zo

geconstrueerd dan tussentijdse aanpassingen van de bekabeling in een han-

domdraai gerealiseerd kunnen worden.

BP 90 en BP 95: flexibele maatjes in dynamische werksituaties en 

nooit een sta-in-de-weg.

BP 220: veelzijdig in veeleisende omgevingen, ook als opvoerzuil.

Arquatus I: hoogwaardige techniek in een ovaal jasje, ook in uplight-

uitvoering.

Estetica: speelse vormgeving in elke setting.

Onzichtbaar tot en met
BI Select levert modulair opgebouwde railsystemen die zich zeer snel laten

installeren en die dankzij de vele aftakpunten een ongekend hoge mate van

flexibiliteit en inrichtingsvrijheid bieden. De railsystemen zijn gemakkelijk

toegankelijk, waardoor aanpassingen in een oogwenk kunnen worden uit-

gevoerd. Mooi onzichtbaar en uitermate veilig.

Powertrack: onder een verhoogde vloer van zelfs 48 mm hoog, 

in 2-  en 3-fasenuitvoering.

Lightrak: boven een verhoogd plafond.

Busbar: een intelligent schakelsysteem.

Vloerdozen: compleet ingevuld op klantspecificatie

Mooi en veelzijdig
Een mooi ontworpen armatuur voor toepassing in de medische en zorgsec-

tor. Het armatuur kan worden voorzien van houten kopstukken. Diverse

functies zoals algemene verlichting, leesverlichting, nachtoriëntatie, zus-

teroproep en contactdozen kunnen worden geïntegreerd. Het armatuur kan

worden aangesloten op de aluminium wandgoot van BI Select.
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En toen was er... BI Select
Voor elke toepassing en in elke ruimte biedt BI Select een passende ver-

lichtingsoplossing. Fraaie belijning, een goed lichtbeeld en functionaliteit

zijn in elke uitvoering nauw met elkaar verbonden. Maatwerk is op vele

fronten mogelijk.

Rond 60: slanke, speelse en creatieve toepasbare buisverlichting.

Rond 100: een veelzijdige buis met een maximum aan inbouw- en 

afschermmogelijkheden.

Clamp/SEN: een staand armatuur met een zeer gelijkmatig lichtbeeld 

waarin uplight en werkplekverlichting gecombineerd zijn.

Centro: staand armatuur voor toepassing bij configuraties van 

meerdere werkplekken.

Moduul: Decoratieve wandarmaturen en familie van de Centro

Energie uit de muur
Voor omgevingen waarin de voeding vanuit de muren plaatsvindt,

ontwikkelde BI Select veelzijdige en sterke aluminium wandgoten.

BWG 190: een dubbele wandgoot met afzonderlijke bekabelings- 

en inbouwcompartimenten voor toepassing in situaties 

waarin om een grote capaciteit wordt gevraagd. 

BKG 190: ook bekend als de klapgoot. Een wandgoot met een 

scharnierend deksel dat zich eenvoudig laat openen en 

sluiten en zelfs afneembaar is. De klapgoot kan zowel 

op plint- als op bureauhoogte aan de wand worden 

bevestigd.

Plintgoot BP 7.5: een smalle plintgoot met een diepte van 25mm en 

voldoende capaciteit voor de ontsluiting van een 

aantal werkplekken.
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BI Select BV
Postbus 112
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telefoon  (050) 309 22 28
telefax (050) 309 41 58
e-mail info@biselect.nl
website   www.biselect.nl


