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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.

DNB Bezoekerscentrum en kantoren gecombineerd

     

  
 

LED verlichting geïntegreerd
in combizuil BP220

Alle datakabels zijn compleet geprefabri-
ceerd en stekerklaar bij DNB afgeleverd

BP220 combizuilen met LED Selux armaturen
DNB Bezoekerscentrum en kantoren, 
Amsterdam

Speciale gebogen afdekgoot voor het
ontsluiten van vloerdozen

Speciale WCD unit voor 
montage in de klapgoot

 
  

Het voormalig rekencentrum van De Nederlandsche
Bank is omgetoverd tot DNB Bezoekerscentrum op de
hoek van het Frederiksplein en de Sarphatistraat, schuin
tegenover het hoofdkantoor van DNB. Transparantie was
een belangrijk thema bij het ontwerp van het gebouw en
de inrichting. De combizuil BP220 met geïntegreerde
LED Selux armaturen, naar een idee van architectenbu-
reau Inbo, paste prima in het concept.  Het idee is door
BI Select tot grote tevredenheid gerealiseerd. 
De voetplaat is speciaal op maat gemaakt, zodat deze
onder het bureau paste en niet in conflict kwam met 
de meubels. De energiezuil/verlichtingsarmaturen zijn 
in twee versies geproduceerd, met één en met twee
armaturen.

Elk armatuur is dimbaar en apart te
bedienen o.a. middels hand afstand-
bediening

Renovatie Rabo spiegelgebouw UC-18 in Utrecht

Strakke BWG190 klapgoot in 
moderne kantooromgeving

BKG 190
Spiegelgebouw Rabobank
Nederland, Utrecht

Op maat gemaakt: dunne
metalen wandrozet

De 30 jaar oude kantoorlocatie van Rabobank Nederland
in Utrecht, beter bekend als het ‘spiegelgebouw’ wordt
gerenoveerd. Een deel daarvan is onlangs opgeleverd.
Langs de gevel is de BKG190 klapgoot van BI Select 
toegepast. Op verzoek van OIII architecten komt de
bekabeling onderuit de klapgoot. Elke 900 mm is een
sparing aan de onderzijde van de klapgoot aangebracht,
enerzijds voor de gebogen afdekgoot die de aanslui-
tingen naar de bureaus brengt, anderzijds voor het 
ontsluiten van de vloerdozen in de kantoorruimte. Alle
aansluitingen voor WCD en data bevinden zich achter het
deksel. Daarnaast zijn op sommige plaatsen servicecon-
tactdozen aan de voorzijde aangebracht. Mede door de
klapgoot voldoet het kantoor weer aan de moderne
eisen.

Speciale bocht

Afdekprofiel ten behoeve van 
buisleidingen voor ontsluiten vloerdozen



Klapgoot in vele maatwerkdelen geleverd

Hoe oud weer 
mooi nieuw wordt
Het Timmerhuis is het onderkomen van
Stadskantoor Rotterdam. In 2009 zijn de oude
kantoren aan het Rodezand gesloopt om plaats
te maken voor het nieuwe ontwerp van archi-
tectenbureau OMA dat eind vorig jaar officieel
is geopend. De BWG190 klapgoot van BI Select
is toegepast in het monumentale gedeelte van
het pand dat prachtig met de nieuwbouw is
verbonden. Een veelheid aan korte gootjes is
geleverd om tussen de kolommen te monteren.
Alles is exact op maat geleverd, want de afstand
tussen de kolommen was verschillend. Alle voe-
dingspunten WCD en data bevinden zich achter
de klapdeksel en kunnen op elk gewenst punt
richting werkplek worden geleid.

Op ieder gewenst punt kunnen 
aansluitingen worden gerealiseerd

Strak en esthetische oplossing met
maximale flexibiliteit
BKG190 klapgoot in de voormalige Witte Toren

De voormalige Witte Toren, ook wel bekend als het vei-
lingwegcomplex van de politie Rotterdam – Rijnmond,
gelegen langs de A20, heeft enige jaren terug een
grootschalige renovatie, modernisering en uitbreiding
ondergaan. Langs de gehele gevel is de BKG190 klap-
goot van BI Select toegepast. De klapgoot is geïnte-

greerd in de gevel en dat geeft een strak en esthetisch
beeld. Of en hoe de indeling van het pand nog gaat
veranderen in de komende jaren is niet te zeggen,
maar met de klapgoot langs de gevel is een goede
basis installatie verzekerd en zijn kosten voor wijzi-
gingen achteraf minimaal.

BWG190
Witte Toren Politie Rotterdam Rijnmond

BKG190
Stadskantoor Rotterdam-
Timmerhuis

Elke stuks goot en deksel tussen twee
kolommen exact op maat geleverd

Op ieder gewenst punt kunnen data- en 230V-
aansluitpunten vanuit de klapgoot richting
werkplek worden geleid

Strak, esthetisch en maximale
inrichtingsflexibiliteit



Verplaatsbare energiezuilen bij Pranger-Rosier

Vergaderen kan nu ook met laptops bij de hand
vier ’WCD’s boven bladhoogte en
vier op vloerhoogte

Pranger-Rosier Installaties heeft naast het hoofd-

kantoor in Dokkum in 2011 ook een vestiging in

Leeuwarden geopend. In het pand zijn de

modernste technieken toegepast zoals energie-

zuinige verlichting, zonnepanelen en warmtepom-

pen. In de vergaderruimte was behoefte aan meer

aansluitpunten voor beamer, laptops en dergelij-

ke. Er is gekozen voor een oplossing van BI-

Select. De verplaatsbare 'vergaderzuil' heeft

zowel aan de voorzijde als achterzijde 2x twee

WCD-aansluitpunten. Twee vlak boven het tafel-

blad, twee dichtbij de vloer. De antracietkleur sluit

aan bij de kleur van de binnenwand.

Verplaatsbare energiezuil
Pranger-Rosier Installaties Leeuwarden

Geen tekort meer aan WCD-aansluitpunten
voor laptops

De Stadkamer is in 2016 tijdelijk ondergebracht in het

Stadhuis. De tijdelijke huisvesting van de bibliotheek is

nodig om de aangetroffen asbest in de definitieve locatie

van de Stadkamer volledig te saneren. De tijdelijke huis-

vesting in het Stadhuis is wel kleiner dan de definitieve

locatie aan de Zeven Alleetjes, maar biedt voldoende

mogelijkheid om de dienstverlening zo veel mogelijk op

peil te houden. In deze tijdelijke locatie kan de

Stadkamer haar programma voor lenen, lezen en 

verblijven vormgeven. Om in de behoefte aan 

230V aansluitpunten te voorzien is gekozen voor 

de flexibele, veilige en robuuste oplossing van 

 BI Select in de vorm van de verrijdbare laptopzuil, 

ditmaal uitgevoerd in RAL9006.

Bibliotheek tijdelijk ondergebracht in het Stadhuis Zwolle

Laptopzuil: flexibele, veilige
en robuuste oplossing

Laptopzuil
Stadkamer in Stadhuis Zwolle

Door het krulsnoer aan de bovenzijde en de voeding in 
de plafondgoot is de laptopzuil verplaatsbaar binnen 
een straal van circa 3,5 meter

Door de wieltjes aan de voetplaat is de
laptopzuil eenvoudig verplaatsbaar

Deze versie van de laptopzuil heeft
plaats voor 3 wcd's aan twee zijden

Avans Hogeschool verzorgt hoger beroepsonderwijs

in acht sectoren. Op negen locaties. In drie steden.

Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. In de techniek-

lokalen aan de vestiging Lovensdijkstraat in Breda

zijn verplaatsbare energiezuilen van BI Select toe-

gepast met een complete invulling. Van data en

230V aansluitingen tot CEE aansluiting en een voor-

ziening voor perslucht. Alle voorzieningen in één

zuil, zodat de studenten elke denkbare technische

opdracht kunnen uitvoeren. De zuil is compleet 

stekerklaar aangeleverd. Een mooie variant van

'plug and play'. Iedere zuil kent drie groepen, éé n 

voor CEE en per drie 230V aansluitpunten een 

separate groep.

BP220 met sterkstroom en 
perslucht,  Hogeschool Avans, Breda

Compleet plug and play aangeleverd
Alle technische voorzieningen 
bij de hand in 1 energiezuil

1 CEE, 6x 230V, 4 data en 1 perslucht-
aansluiting in flexibele BP220 c ombizuil

Elke zuil  compleet stekerklaar afgeleverd

Uitvoering met  witte wcd doppen 
in plaats van standaard zwart
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Het Friesland College is een regionaal oplei-

dingscentrum met vestigingen door de hele

provincie Friesland. De school biedt oplei-

dingen in het Middelbaar Beroepsonderwijs

en volwasseneneducatie. Net als inmiddels

veel onderwijsinstellingen maakt Friesland

College gebruik van laptopzuilen. Standaard

wordt deze uitgevoerd in wit RAL 9010, maar

op verzoek is de laptopzuil in dit geval uitge-

voerd in speciaalkleur antraciet-grijs. 

De verplaatsbare laptopzuil wordt stan  daard

geleverd met 10 aansluitingen voor 230V, 

vijf aan elke zijde. De robuuste en veilige

oplossing is ideaal om snel en flexibel extra

230V aansluitpunten te creëren in studie-

ruimtes en klaslokalen.

www.biselect.nl

Spina en laptopzuil van BI Select

Populaire oplossingen 
voor onderwijsinstellingen

Laptopzuil special

Speciale antracietkleurige
laptopzuil bij Friesland College

Laptopzuil special
Friesland College Leeuwarden

Laptopzuil helpt om snel en veilig
extra 230V aansluitpunten te
creëeren

Unit zit muurvast aan meubel en is
door leerlingen niet te verwijderen

Bij het Welzijn College en Gezondheidszorg College van

ROC Midden Nederland in Utrecht wordt gebruik

gemaakt van twee soorten oplossingen die BI Select

speciaal voor onderwijsinstellingen heeft ontwikkeld.

De laptopzuil is voorzien van 2x vijf 230V aansluitpun-

ten gevoed met krulsnoer vanuit een plafondaanslui-

ting. De vloerplaat is voorzien van wieltjes, zodat de

laptopzuil eenvoudig verplaatst kan worden. De lichtere

Spina is voorzien van een handvat aan de bovenzijde

en kan daarmee heel eenvoudig worden verplaatst.

Voor de Spina is geen voorziening in het plafond nood-

zakelijk. Een stevig en opvallend geel aansluitsnoer

haalt de voeding uit elk gewenst punt uit vloerdoos of

uit de wand.

Laptopzuil, spina
ROC Midden Nederland

ROC van Twente is een regionaal opleidin-

gencentrum voor de regio Twente. Deze

school voor middelbaar beroepsonderwijs

en volwasseneneducatie heeft vijf grote les-

locaties in Almelo, Hengelo en Enschede en

ruim 30 kleinere vestigingen in heel Twente.

Om aan de toenemende behoefte voor 230V

aansluitingen te voldoen is door BI Select

een speciale unit ontwikkeld die muurvast

zit gemonteerd op het bureau ter hoogte van

de doorvoerdop in het bureau. De unit is met

bouten aan de binnenkant van het profiel

aan het bureau bevestigd. De voedingskabel

loopt van onderuit in de unit. Elke unit biedt

ruimte voor vier 230V aansluitingen.

Speciale WCD-unit voor ROC van Twente

Zeker en vast

WCD special
ROC van Twente

ROC van Twente maakt naast de speciale units
ook gebruik van verrijdbare laptopzuilen

Door het krulsnoer kan de laptopzuil
overal binnen een straal van circa 
3,5 meter worden geplaatst.

Spina: optillen en plaatsen 
waar je maar wilt


