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

Onlangs is in Zwolle het grondig verbouwde kantoor
van waterbedrijf Vitens geopend. De verdiepingen
zijn voorzien van een flexibele werkomgeving.
Binnen dit flexibele kantoorconcept is de miniklap-
goot van BI Select uitstekend op zijn plek. 
De miniklapgoot is geplaatst langs de gevel en
vormt samen met de vensterbanken en radiotoren
een mooi geheel. Op verzoek van de binnenhuis-
architect is de miniklapgoot uitgevoerd in een matte
Sikkens-kleur. Het grote voordeel van de miniklap-
goot is dat er geen contactdozen gebruikt hoeven 
te worden en er daardoor zo min mogelijk visuele 
verstoringen in de gevel zijn te zien     .

Strak design

 
   

Miniklapgoot ideaal voor flexibel kantoorconcept

Alleen daar waar een WCD- en 
data-aansluitpunt nodig is wordt het
strakke beeld even onderbroken.

De miniklapgoot is voorzien van Attema
inserts voor elk gewenst datasysteem.De vensterbank, miniklapgoot en radiatoren 

vormen visueel één geheel.

MKG 130 in speciaalkleur
Vitens, Zwolle

Energiezuil mag gezien worden
Esthetische oplossing in prachtig gebouw

Duurzaam, transparant en prachtige vorm zijn belangrijke
eigenschappen van het nieuwe FAXX gebouw in Tilburg.
Geen wonder dat gekozen is voor het ranke profiel van de
Arquatus I combizuil. De energiezuil biedt voldoende aan-
sluitpunten daar waar nodig.
Boven de bureaus zijn slechts de buisjes zichtbaar die alle
kabels boven het plafond leiden. De energiezuilen zijn met
verschillende invullingen en op verzoek compleet steker-
klaar, inclusief ingelegde datakabels, geleverd. 
Wel zo makkelijk én kostenbesparend.

Arquatus I combizuil 
met dubbelovaal
FAXX gebouw, Tilburg

De zuilen zijn met verschillende invullingen
-compleet stekerklaar geleverd.

De ranke uitvoering van de Arquatus I combizuil
zorgt voor een maximaal ruimtelijk effect.



Luisteren
naar wensen van klant
Twee nieuwe componenten toegevoegd 
aan bestaande combizuil

ING heeft in Amsterdam Zuidoost het voormalige
Cisco-kantorencomplex betrokken in het Haarlerberg-
park. Het pand is door ING geheel gerenoveerd en
ingericht volgens ‘Het Nieuwe Werken’ (HNW). 
De BP220 combizuilen van BI Select passen uitstekend
in dit concept. Vijftig van deze energiezuilen zijn 

geleverd met speciale AV-uitwisseldeksels, waarbij het
platte dekseltje kan worden uitgenomen en vervangen
door een ‘nonnenkapje’: een speciaal vervaardigd
doorvoerdeksel voor stugge HDMI kabels. De zuilen
zijn in twee verschillende lengtes uitgevoerd en ook
nog eens in zeer korte tijd geproduceerd én geleverd.

BP220 combizuil met speciale voet,
ING Bank Amsterdam Op verzoek van de architect komt de ronde

vorm van het kabeldoorvoerkanaal aan de
bovenzijde terug in de speciale voet.

Combizuil past uitstekend in flexibel
kantoorconcept.

Speciaal AV-deksel ontworpen en
geproduceerd voor doorvoer van
stugge HDMI kabels.

Flexibele en verplaatsbare
zuil voor innovatieve lab situatie

IT-Bedrijf Vanboxtel BV heeft op het Boekosterrein in
Boekel een grote uitbreiding gerealiseerd. In het pand
van circa 3000 vierkante meter is een innovatief labo-
ratorium gehuisvest, waar klanten de werking van de
software van Vanboxtel in de praktijk kunnen zien. 
BI Select leverde een geanodiseerde, verplaatsbare
flexzuil met een stabiele vloerplaat die binnen een

straal van circa anderhalve meter eenvoudig verplaats-
baar is. Om de kleurovergang van de geanodiseerde
aluminium zuil met het metalen kopschot en de
stalen buis goed te laten matchen is gebruik gemaakt
van speciale blanke poedercoating. Het eindresultaat
is zowel mooi als strak!

Geanodiseerde flexzuil
Vanboxtel, Boekel

Mooi en strak design.
De verplaatsbare flexzuilen bieden veel flexibiliteit
met betrekking tot kantoorinrichting.

Aansluitpunten daar waar nodig.

Elegant en transparant
Arquatus I combi voor Alfa-college in Groningen

Bij de vestiging van het Alfa College bij de Euroborg in
Groningen is gekozen voor de Arquatus I combizuil
van BI Select. Deze energiezuil wordt vaak toegepast
in situaties waar transparantie van groot belang is. 
In dit geval is in het gebouw veel glas toegepast
en is het gebruik van wandgoten dus niet mogelijk. 

De ranke zuil en het feit dat de kabeldoorvoerbuisjes
niet zo dik zijn en je er ook nog tussendoor kunt kijken
maakt dat deze energiezuilen niet zo nadrukkelijk in
de omgeving aanwezig zijn. Kortom, wel het aansluit-
gemak, maar niet te veel in het oog springend…

Arquatus combizuil dubbelovaal
Alfa College, Groningen

Elegant en transparant.

Combizuil geleverd met verschillende invullingen. Wel het aansluitgemak, niet te veel in het oog springend…



Nieuw: spina vloerzuil
Nu ook verplaatsbare laptopzuil met handvat

Bij roc’s, hogescholen en universiteiten is al langer

vraag naar flexibele en verplaatsbare voedings-

zuilen met name voor het voeden van laptops,

smartphones en tablets. Op verzoek ontwikkelde

BI Select een nieuwe variant: de Spina vloerzuil.

Deze verplaatsbare laptopzuil kan worden gevoed

vanaf een vloerdoos of WCD contactpunt langs de

wand. De zuil is eenvoudig verplaatsbaar door de

handgreep aan de bovenzijde. De Spina vloerzuil

is voorzien van een ultrasterke en zeer opvallende

gele aansluitkabel. De nieuwe vloerzuil is voor het

eerst toegepast bij Hogeschool Windesheim. Op

plaatsen waar de voeding uit het plafond komt is

de standaard laptopzuil van BI Select toegepast.

Verplaatsbare energiezuilen
Hogeschool Windesheim, Zwolle

Deze verplaatsbare laptopzuil kan worden
gevoed vanaf vloerdoos of WCD contactpunt
langs de wand.

De zuil is eenvoudig verplaatsbaar door de hand-
greep aan de bovenzijde. Bij een betonvloer kan de
vloerplaat ook voorzien worden van rubberen
stootrand.

Op plaatsen waar de voeding uit het
plafond komt is de standaard
laptopzuil van BI Select toegepast.

Beter bereikbare
contactdozen 
door opvoerzuil
In een door D+Z architecten + projectmanagers 

ontworpen en gerealiseerde conferentieruimte

leverde BI Select speciale, geheel in wit uitgevoer-

de, verplaatsbare opvoerzuilen. Deze zuilen 

worden gevoed door middel van vloerdozen. 

De WCD aansluitpunten zijn helemaal bovenin

geplaatst, zodat bezoekers eenvoudiger een

beamer, laptop en/of oplader aan kunnen sluiten.

Witte opvoerzuil t.b.v. conference centre

WCD aansluitpunten eenvoudig bereikbaar.
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Bij ROC Friesepoort heeft BI Select energiezuilen 

geleverd in alle soorten en maten. Een fraai staaltje

maatwerk én meedenken met de klant. 

In de speciale industriële omgeving van de opleiding

mechatronica  zijn de meest uiteenlopende aansluit-

mogelijkheden gerealiseerd en in de kantooromgeving

van de school zijn standaard combizuilen van BI Select

toegepast.

www.biselect.nl

BI Select heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd 

in het ontwerp en de productie van verplaatsbare voedings-

zuilen voor het onderwijs. Naast de verplaatsbare laptop-

zuil, de verrijdbare laptopzuil, de Spina vloerzuil (zie elders

in deze uitgave) heeft BI Select nu een nieuw type ver-

plaatsbare en verrijdbare voedings’zuil’ ontwikkeld in de

vorm van een hondje. Om te voorkomen dat leerlingen over

de zuil struikelen of er tegenaan lopen is gekozen voor een

zeer opvallend en goed zichtbaar vormgegeven object. En

opvallen doet deze ‘hondjes’variant zeker! 

Betrouwbare energievoorziening
Verrijdbare laptopzuil met installatie-automaat

BI Select ‘hondje’

Energiezuilen in alle soorten en maten
Fraai staaltje maatwerk

BP220 en BP90 combizuil, BP90
ROC Friesepoort, Drachten

Uiteenlopende aansluitpunten
gerealiseerd in mechatronica
omgeving.

Standaard toepassingen in
de kantoorsomgeving  .

Laptopzuilen zijn inmiddels niet meer weg te denken in de

onderwijswereld. Ook de Universiteit Twente ging tot aan-

schaf over. 

Om betrouwbare energievoorziening in de onderwijsruim-

tes te garanderen koos de universiteit ervoor om elke 

laptopzuil apart te zekeren en te laten voorzien van een

installatie-automaat met een transparant afdekkapje.

Om de laptopzuilen nog eenvoudiger te kunnen verplaat-

sen is de voetplaat voorzien van wieltjes. De zuil even

schuin houden en rijden maar.

Laptopzuil met installatieautomaat
Universiteit Twente, Enschede  

Iedere laptopzuil is voorzien van 
een installatie-automaat met een 
transparant afdekkapje.

De laptopzuil wordt gevoed vanuit
het plafond.

De zuil even schuin houden en
rijden maar.


