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Degelijke ruggengraat
Tehalit stalen kabelgoot in luxe fitnesscentrum
Het luxe fitness- en wellnesscentrum Dennenmarken in
Roermond is in de achterliggende periode fors gerenoveerd maar ook uitgebreid
met een prachtig stuk nieuwbouw. Het nieuwe deel bevat
een ruim en luxe opgezet fitnesscentrum, maar ook een
zwembad met sauna’s en
stoombaden en enkele
instructieruimten. Hoewel de
bezoekers door de perfecte
afwerking er niets van kunnen zien, is de uitgebreide
bekabeling van de nieuwbouw op een strakke manier
weggewerkt in het stalen
kabelmanagementsysteem
van Tehalit.
De totale elektrotechnische
installatie in het nieuwe deel van
Dennenmarken is ontworpen en
aangelegd door het bedrijf Marc
Cox Elektro Installatie uit het
Limburgse Melick. Naast de
elektrotechnische installatie verzorgde het bedrijf ook de installatie van de verlichting, de databekabeling en het CAI-netwerk.
“Wij zijn voor dit project
gevraagd omdat de betrokken
loodgieter ons bij de opdrachtgever heeft voorgedragen. De
opdrachtgever vertrouwde op
het oordeel van die installateur
en schonk ons vanaf het begin
eveneens veel vertrouwen”, zegt
Marc Cox, directeur van het
bedrijf. “Daardoor hebben wij in
hoge mate een adviserende en
ontwerpende rol kunnen vervullen. Het was ook onze keuze
om met Tehalit als kabelmanagementsysteem te werken.
Dit was eigenlijk de eerste keer
dat wij zo’n omvangrijk project
met dit product uitvoerde.”
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Zeer compleet programma
Over het waarom van zijn keuze
voor Tehalit Staal is Cox kort
maar krachtig: “Wij zijn al sinds
de start van ons bedrijf, acht jaar
terug, klant bij Hager voor de
verdelers. En de service die wij
bij hen krijgen is bijzonder goed.
Ik ging er daarom direct vanuit
dat dit voor Tehalit Staal ook zou
gelden. En dat blijkt in de praktijk ook zo te zijn.” Hager Tehalit
kwam in 2006 met Tehalit Staal
op de markt, en nestelde zich
daarmee meteen tussen de paar
grote marktpartijen waarbij
elektrotechnische installateurs
tot dat moment voor dergelijke
kabelmanagementsystemen
terecht konden. Gezien de
geslaagde marktintroductie was
de installatiesector duidelijk toe
aan een nieuwe marktpartij die
een meer dan concurrerend
programma kan aanbieden.
“Ons kabelmanagementprogramma is meteen als een zeer
uitgebreid pakket in de markt
gezet, met onder meer kabelkanalen, draadgoten, support-

systemen en kabelladders”, vertelt Peter de Ruiter van Hager
Tehalit. “Met Marc Cox heb ik al
jaren een goed contact en op
een bepaald moment heb ik
hem ons kabelmanagement
onder de aandacht gebracht. Ik
vind het veelzeggend voor hem
dat hij zich daarin verdiept heeft
en op basis van onze argumenten de stap heeft gezet om een
project met Tehalit Staal uit te
voeren.”

Koppelplaten zijn handig
“In dit project hebben wij zo’n
100 meter kabelgoot toegepast.
Voor ons bedrijf, waarin we in
totaal met vier mensen werken,
vertegenwoordigt dit een flinke
omvang”, zegt Cox. “Ik vond het
daarom een goed project om
met Tehalit Staal te beginnen.
Nu hebben we meteen meerdere
onderdelen gebruikt en dus flink
wat ervaring opgedaan.”
Over de kwaliteit van het product is hij zeer tevreden. Het is
een erg compleet systeem dat

Marc Cox - directeur van het gelijknamige installatiebedrijf,
Peter de Ruiter - Hager en Marlon Mussers - general manager
van Fitlife Dennenmarken b.v. (v.l.n.r.)
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Onderdeel van Hager Building Solutions
Het programma kabelmanagement van Tehalit is een wezenlijk
onderdeel van het concept Hager Building Solutions. Dit concept
omvat alle componenten om een infrastructuur in een gebouw te
realiseren, zodat de gebruikers van het pand altijd over de benodigde
functionaliteiten kunnen beschikken.
Building Solutions is dan ook een concept voor de disciplines
energie, data, telefonie, besturing, beveiliging en klimaatbeheersing.
De achterliggende gedachte bij dit concept is dat opdrachtgevers,
adviseurs en ontwikkelaars via één aanspreekpunt op efficiënte wijze
een toekomstvaste infrastructuur kunnen realiseren zonder daarvoor
met een groot scala aan leveranciers rond de tafel te moeten zitten.
Building Solutions bevat alle benodigde installatieonderdelen die
in een toekomstgericht gebouw onmisbaar zijn.

volgens Cox snel te verwerken
is. “In tegenstelling tot producten
van andere leveranciers, levert
Tehalit kabelgoten waarbij de
koppelplaten al in het product
zijn verwerkt. Daarmee besparen
we op montagetijd. Een ander
opvallend aspect is dat dit
systeem bijna geen scherpe randen heeft; praktisch alle plekken
waaraan je bij andere systemen
nog wel eens wondjes oploopt,
zijn hier netjes afgerond.
Nog een klein voordeel is de
hoeveelheid gaten in de goten.
Bij andere producten zijn veel
minder van deze gaten aangebracht. Bij Tehalit Staal zorgen
deze gaten in de kabelgoten
ervoor dat we veel gemakkelijker
bijvoorbeeld verlichting in de
technische ruimte aan de goten
kunnen ophangen. Tegelijkertijd
moet ik eerlijk zeggen dat de
systemen van de verschillende
leveranciers elkaar niet veel ontlopen. Qua verwerkingssnelheid
zijn ze allemaal al aardig uitgemolken. In zo’n geval ga ik als
afnemer vooral kijken naar de
service van een bedrijf. En die
ervaar ik bij Hager Tehalit altijd
als zeer goed.”

Het lot van kabelgoten
Bij een rondgang door het
moderne fitnesscentrum van
Dennenmarken valt vooral op
dat Tehalit Staal praktisch nergens te zien is. “Tja, dat is het
lot van deze installatie”, verzucht
Peter de Ruiter. Pas in de technische ruimten is te zien dat de
kabelgoten strak en degelijk aan
de constructie zijn gemonteerd.
Het fitnesscentrum heeft op de
begane grond een zwembad,
kleedruimtes, douches en sauna’s. De meeste kabelgoten
bevinden zich onder deze vertrekken, in de kruipruimte. “Hier
is bewust voor een kruipruimte
gekozen”, vertelt Cox, “omdat
uitbreidingen en aanpassingen
dan eenvoudiger kunnen worden
doorgevoerd.
Bij het ontwerp hebben wij het
kabelmanagementsysteem iets
ruimer gedimensioneerd dan bij
aanvang van dit project strikt
noodzakelijk leek. Achteraf is dit
een goede zet geweest, omdat
we tijdens de bouw nog veel
aanvullende wensen van de
opdrachtgever in vervulling hebben laten gaan. Zo zijn er meer

installaties op afstand bestuurbaar gemaakt dan aanvankelijk
was gepland. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om via de centrale balie van het fitness- en wellnesscentrum verlichting, maar
bijvoorbeeld ook de sauna’s aan
of uit te schakelen.”
Naast Tehalit Staal heeft Marc
Cox in dit project ook vijf verdeelkasten van Hager toegepast.
“Het vertrouwen in deze leveran-

cier is gewoon groot. Ik heb een
goed contact met Peter de
Ruiter van Hager. Als er al eens
iets is, dan is één telefoontje voldoende om bijvoorbeeld misverstanden op te lossen. We kopen
bijna alle producten via de groothandel in, maar voor service en
specifieke leveringen is het ook
altijd mogelijk rechtstreeks met
Hager te overleggen. Het is
gewoon een leverancier die
afspraken nakomt. En dat vind ik
erg belangrijk.”
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