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Positieve ontwikkelingen

Het eerste kwartaal van 2016 ligt inmiddels al 

weer achter ons en we mogen ons verheugen 

op een wederom positieve ontwikkeling van de 

bouwactiviteiten in Nederland. Uiteraard aan-

gevoerd door de woningbouw maar dit straalt 

uit op de hele markt.

Op het gebied van productontwikkeling gaat 

het momenteel nog veel sneller, met zojuist een 

week  beurs Light + Building in Frankfurt achter 

de rug is dat weer eens duidelijk geworden, 

Industrie 4.0, The Internet Of Things, 

Energiemonitoring, led, KNX, eNet … het raast 

alsmaar sneller door.

De integratie van E en W in de installatie zal met 

deze ontwikkelingen steeds belangrijker wor-

den en met zonnepanelen en warmtepompen 

zal de aansluiting van gas in de woning geen 

vanzelfsprekendheid meer zijn. Datanetwerken 

zullen van groter belang worden, in de woning 

maar ook in de industrie.

Kansen volop dus voor de elektrotechniek die 

wij graag met jullie willen verzilveren.

Houd onze scholingen in de gaten of laat u door 

onze goed geschoolde buitendienst collega’s  

informeren, om er alles uit te 

halen wat er zit!

Met vriendelijke groet,

Hans Arentsen

Snelheid geboden – stekkerbaar
Voor de aanleg van de elektro-
technische installatie werd 
Winspiration Elektrotechniek B.V. 
uit Ridderkerk aangetrokken. 

Veel tijd voor de installatie was er 
echter niet, het installatiewerk 
zou binnen een half jaar opgele-
verd moeten worden. Zaak dus 
voor Winspiration om sneller te 

werken dan met de standaard 
manier van installeren mogelijk 
zou zijn geweest. Hierom legden 
zij bij JUNG/Hateha de vraag 
neer, om al het schakelmateriaal 

Transformatie in rap tempo
Het voormalige kantoorpand aan de Arlandaweg 10 in Amsterdam Sloterdijk was niet het eerste dat leegstond. 

In totaal heeft Amsterdam een leegstand van 20%* van het kantooroppervlak. Ondertussen groeit de vraag 

naar ruimte om te recreëren in de stad. Herontwikkeling van kantoorpanden is dan ook een logische stap. 

Arlanda Vastgoed zorgde voor herontwikkeling van dit project tot een 4 sterren hotel met 120 kamers, restau-

rant, � tnesscentrum en een bar/lounge met de naam “Urban Lodge Hotel Amsterdam”.  

Het stekkerbare installatiemateriaal is uitgevoerd in het luxe A creation in slagvast antraciet
* Bron: Bak; bewerking: Planburo voor de leefomgeving



2 Vraag meer informatie aan over JUNG via de antwoordkaart

Aan iedere zijde van het bed zijn schakelaars, 
USB-laadcontactdozen en contactdozen aangebracht

Een Hotelcardschakelaar bij de ingang schakelt de 
stroom vrij voor de loopverlichting bij de ingang, een 
staande lamp naast het bed en de televisie

 

voorgemonteerd in de inbouwdozen, 
en voorzien van Wielandstekker, aan 
te leveren. 

Op deze manier konden de plaatsen 
waar een aantal verschillende aan-
sluitingen bij elkaar moesten komen, 
in één keer gemonteerd en aangeslo-
ten worden. Deze voorgemonteerde 
units konden op het project, direct in 
de holle wand geplaatst worden, en 
via de Wieland connector als Plug & 
Play, razendsnel aangesloten wor-
den. 

Modern antraciet
Het interieur in het hotel is een mix 
van stedelijke en landelijke stijl, met 
veel hout en neutrale kleuren en biedt 
‘cosy Dutch design’ met Delfts 
blauwe accenten. 
De interieurarchitect vroeg de neu-
trale tint antraciet, en Winspiration 
kon dit perfect invullen met het nog 
enigszins nieuwe JUNG programma 
A creation Antraciet, in slagvaste uit-
voering.           

Echte tijdwinst met een goede 
 planning
Als Herman van Gemeren van 
Winspiration terugkijkt op het verloop 
(en de snelheid) van dit project, kan 
hij concluderen dat stekkerbaar 
installeren een ideale oplossing is 
voor projecten waar snelheid gebo-
den is. Het vergt wel wat extra aan-
dacht bij de planning, maar het levert 
wel echte tijdwinst op tijdens het 
installeren zelf.  




