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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.

- Laptopzuilen kunnen binnen omtrek van
5 meter worden verplaatst

Flexibiliteit op wielen
Laptopzuilen bij Fontys Hogeschool
Strukton Worksphere is als huisinstallateur werkzaam bij Fontys Hogeschool. En als zodanig betrokken
bij bouw en renovatie van de diverse vestigingen.
Onlangs is de mediatheek in het Mollergebouw van

laptopzuil met daarin de benodigde WCD aansluitin-

Fontys Hogeschool in Tilburg helemaal gerestyled.

gen. En tillen hoeft sinds kort niet meer, want de

Strukton koos voor de laptopzuilen van BI Select. En

laptopzuilen zijn voorzien van wieltjes. Als de zuil is

de klant?... Die is zeer tevreden. Studenten kunnen

gekanteld kun je hem elke gewenste kant op rijden.

Door de wieltjes is tillen niet meer nodig

bij zitjes of hoge tafels werken. En wanneer ze hun
laptop willen opladen, dan pakken ze eenvoudig een

Laptopzuil
Fontys Hogeschool, Tilburg

maximale vrijheid ten aanzien van de
ruimtelijke indeling

Strak en vlak als het moet

Balie ronduit verlicht

Klapgoot BKG190 bij Ambulance centrale RAV Hollands Midden

Rond60 tube bij bouwgroothandel Bouwmaat

Deze zomer is de Ambulance centrale RAV Hollands
Midden verhuisd naar een nieuw hoofdkantoor. In het
nieuwe gebouw is ruimte voor kantoren en trainings-

De lichtbuis volgt de L-vormige balie op de voet, zelfs
klapgoot in dezelfde kleurstelling
als de gevelelementen

het hoekje om. Door de laaghangende verlichting kan
het directe lichtniveau op het werkvlak op de balie

ruimtes. Omdat men flexibel met de indeling van de

worden vergroot, zonder dat het algemene lichtniveau

ruimtes wil omgaan is gekozen voor de klapgoot van

in totaal omhoog moet. Leuk element is de toepassing

BI Select. Alle aansluitingen zitten onder de deksel en

van de blauwe Bouwmaat huiskleur.

kunnen op elke gewenste plaats de klapgoot worden

BISBUIS60 mm
Bouwgroothandel Bouwmaat

uitgeleid. Speciaal voor dit project zijn vlakdekseltjes
aangeleverd op plaatsen waar glazen tussenwandjes
zijn geplaatst.

op de 2e en 3e verdieping is langs de buitengevel
de klapgoot in de vloer gestort

lichtbuis volgt exact de vorm van de balie

maximale flexibiliteit: op ieder gewenst punt
kunnen de kabels de klapgoot worden uitgeleid

Klapgoot BKG 190
Ambulance centrale RAV
Hollands Midden

strak resultaat

Supersize combizuilen met
sterk wisselende invulling
BP220 combizuilen bij Saxion Enschede

combizuil in exact dezelfde kleurstelling
als de gevelpanelen

De opleiding Technische Commerciële Textielkunde

niet voor bedoeld. Om alle benodigde apparatuur

binnen Saxion Hogeschool in Enschede is populair en

(computers en machines) aan te sluiten is gekozen

groeit. Speciaal voor deze opleiding is een nieuwe

voor extra lange combizuilen van BI Select in de kleur

Maar ook in andere ruimtes binnen Saxion in Enschede

grote leer- en werkruimte ingericht. De hoge ruimte

van de gevelelementen. De hoogte en de invulling in

heeft BI Select goed meegedacht om alle aansluit-

(ca. 4,5 meter) met volledig glazen gevel vlak bij de

het aansluitgedeelte variëren enorm. WCD, data, sterk-

vraagstukken op een veilige en esthetische wijze

entree van de school was hier echter oorspronkelijk

stroom, VGA- en audio-aansluiting.

op te lossen.

BP220 combi
Saxion Enschede

klapgoot langs de wand in studieruimtes

aansluitgedeeltje wisselend in
hoogte en invulling
extra lange combizuilen van 4,40 meter

laptopzuil, ditmaal centraal op
tafel gepositioneerd

Wat een techniek
Viervoudige arquatus opvoerzuil bij UMC Utrecht
Het UMC Utrecht is steeds bezig om te vernieuwen en

geval een aan vier kanten invulbare Arquatus opvoer-

te verbeteren. Onlangs zijn enkele nieuwe (kijk)opera-

zuil uitgevoerd in RAL9006 en voorzien van rood

tiekamers op de afdeling hartkatheterisatie in gebruik

(RAL1013) WCD schakelmateriaal incl. potentiaalvereffe-

genomen. Voorafgaand is gekeken bij collega’s in het

ning, sterkstroom en data.

land, onder andere bij UMC Groningen. Op basis daarvan is gekozen voor de oplossing van BI Select. In dit

Opvoerzuil Arquatus
UMC Utrecht

WCD schakelmateriaal uitgevoerd
met potentiaalvereffening

viervoudige Arquatus opvoerzuil
uitgevoerd in RAL9006

Extra aansluitingen hangen in de lucht
Knikzuilen bij Hogeschool van Amsterdam
Rond de Wibautstraat en Mauritskade in Amsterdam
wordt de Amstelcampus gerealiseerd, de toekomstige
standplaats van de Hogeschool van Amsterdam.
Bij de renovatie van het gebouw Kohnstammhuis en
Theo Thijssenhuis zijn veel BP90 enkelvoudige energiezuilen van BI Select toegepast, zowel in kantoren als in
leslokalen. In de techniek- en computerlokalen is ter
aanvulling nog gekozen voor knikzuilen uit het plafond.
Extra aansluitpunten nodig? Dan is de zuil met acht
extra WCD’s eenvoudig naar beneden te scharnieren.

elegante deskoplossing voor opladers en dergelijke

standaard enkelvoudige BP90
zuilen in leslokalen en kantoren

robuust scharnier kan tegen een stootje

Knikzuilen
Hogeschool van Amsterdam

Standaard en
toch op maat
BP90 energiezuil bij Philips in Drachten

In huiselijke sferen
Combizuilen bij Gerrit Komrij College
Het Gerrit Komrij College herbergt een breed scala aan
opleidingen. Van gymnasium tot vmbo-bl/kl en lwoo.
Vanaf de start van schooljaar 2012-2013 zijn de diverse

Op een testafdeling bij Philips in Drachten moet een

locaties verhuisd naar één prachtige nieuwbouwlocatie.

heleboel meet- en regelapparatuur worden aangesloten.

In veel lokalen en zelfwerkzaamruimtes zijn combizui-

Om de werkplekken van alle benodigde aansluitpunten

len geplaatst. Om een huiselijke en gezellige sfeer te

te voorzien worden de werktafels aan beide kanten

creëren zijn de buisvormige profielen boven het aan-

geflankeerd door enkelvoudige BP90 energiezuilen van

sluitgedeelte voorzien van opvallende ronde lampenkap-

BI Select met daarin alle benodigde voorzieningen. Voor

pen in verschillende kleurstellingen en motieven. Het

noodsituaties is de zuil voorzien van een stopknop om

motief van de kappen komt ook in de grotere lampen-

de stroomtoevoer acuut te kunnen onderbreken.

kappen en soms in het behang terug.

BP90 energiezuil
Philips Drachten
BP220 combi
Gerrit Komrij College
standaard energiezuil met een specifieke
invulling op maat

combizuil inclusief
lampenkap brengt
huiselijke sfeer

standaard WCD, data, sterkstroom,
alles is mogelijk
maatwerk bevestiging en kabeldoorgang

Staaltje aluminium maatwerk
Speciaal profiel bij scheepvaartmuseum
Enkele nieuwsbrieven geleden hebben we al aandacht
besteed aan het project bij het Scheepvaartmuseum in
Amsterdam. Destijds was het museum nog niet open.
Inmiddels wel en het resultaat mag er zijn!

special
Scheepvaartmuseum Amsterdam

Veilig en netjes gedaan

In verband met de hele ontwikkeling van het centrum en
Centraal Station Utrecht wordt er bij Hoog Catherijne
behoorlijk verhuisd en verbouwd. Beveiligingsbedrijf Trigion

Ultralange energiezuilen bij Trigion

heeft onlangs haar intrek genomen in een geheel nieuwe
meldkamer. BI Select was verantwoordelijk voor de levering
van twee extra lange energiezuilen, waaraan de 48 inch
monitoren van de meldkamer zijn bevestigd. De kabels van
deze monitoren worden geleid door een speciaal rond
60mm kabelprofiel dat op de balie is bevestigd.

BP220, special
Trigion

speciale constructie om monitor
veilig te bevestigen
kabels van baliemonitoren
door rond 60mm profiel
geleid

energiezuilen uitgevoerd in exact
dezelfde kleur als de gevelelementen

Extra aansluitpunten binnen handbereik
Plafondzuilen bij UMC Groningen
Bij de Intensive Care Beademing bij UMC Groningen zijn
plafondzuilen van BI Select in gebruik genomen.

WCD’s voorzien van potentiaalvereffening

De capaciteit van de standaard medische goot achter de
patiëntenbedden is nagenoeg opgebruikt. Bij extra onderzoeken of calamiteiten moet er (heel snel) extra apparatuur
worden aangesloten. De plafondzuilen, die niemand in de
weg hangen, zorgen in dat geval voor de benodigde voeding.
Uiteraard zijn de WCD’s voorzien van potentiaalvereffening.

Colofon

Extra aansluitpunten als er extra apparatuur
moet worden aangesloten
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