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- Thuis in hotel Zoku met Jung
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- De JUNG Projectmanager – gebruik hem!

- De nieuwe Schuch Triano



De steunpunten van Rijkswaterstaat in 
Baarn en Houten worden gebruikt als 
uitvalsbasis voor de gladheidbestrijding. 
Op beide locaties zijn onlangs nieuwe 
voorzieningen gemaakt, zoals een 
zoutloods, een garage, voorzieningen 
voor schoonmaken en vullen van het 
materieel en een kantine voor de mede-
werkers. Deze steunpunten zijn uitgerust 
met MENNEKES AMAXX® combinaties 
en zijn voorbeeldprojecten van Rijks-
waterstaat voor de rest van Nederland.  

MENNEKES helpt Rijkswaterstaat  
bij gladheidsbestrijding

Altijd paraat 
De zoutwagens en de zoutopleggers moeten 
altijd paraat staan tijdens het strooiseizoen. Om 
die paraatheid te waarborgen worden ze hier 
schoongemaakt en weer gevuld met zout, en 
bovendien worden hier de accu’s van de strooiers 

Nieuwe uitdagingen 
op ons pad!
De installatiemarkt is in het afgelopen 
jaar behoorlijk gekanteld, zodat velen 
van u inmiddels weer met hele andere 
uitdagingen worstelen dan de afgelopen 
jaren het geval is geweest.

Hoe zorg je voor voldoende capaciteit in de 
uitvoering?

Een capaciteitsprobleem kunt u natuurlijk oplossen 
door meer mensen in dienst te nemen of in te 
huren, een andere optie is om producten in te 
zetten die al samengesteld zijn en dus aanzienlijk 
minder tijd vragen tijdens de montage.

Een interessant voorbeeld hiervan zijn de 
MENNEKES AMAXX® combinaties waar een 

compleet voorbedrade oplossing wordt 
geleverd met meerdere aansluitingen, 

SCHUKO® en/of CEE gecombineerd 
inclusief betreffende beveiliging met 
automaten en/of aardlekschakelaars. 

Slechts één product ophangen 
i.p.v. meerdere losse componenten 

en slechts 1 kabel leggen, 
bevestigen en aansluiten.

Sneller klaar met minimaal 
dezelfde omzet en een 
super professionele 
installatie voor uw klant, 
de moeite waard lijkt mij. 

Vraag ons naar alle moge- 
lijkheden en kijk ook vast 
even op pagina 2 en 3.

Hans Arentsen

2



  De wanden van het steunpunt zijn over de 
hele lengte voorzien van AMAXX® AMELAN 
combinaties voor voeding van Matrixwagens 
en koppelcontactstoppen op de haspels 
voor de voeding van  sneeuwwagens 

  Handig: de AMAXX® combinaties zijn al 
voorbedraad en afgezekerd, zodat ze snel 
en gemakkelijk aangesloten kunnen worden

  Een toestelcontactstop van  
MENNEKES zorgt voor de 
aansluiting van voeding op  
de wagens

Specifieke eisen:
-  Contactmateriaal dat bestand  

is tegen zout. 
- Snelle montage. 

Oplossing:
-  MENNEKES AMELAN® combinaties, 

 hogere bestendigheid tegen  
chemicaliën en zout. 

-  AMAXX® combinaties zijn compleet 
voorbedraad & beveiligd, voor snelle 
montage.

MENNEKES helpt Rijkswaterstaat  
bij gladheidsbestrijding

 
Zout en gewoon kunststof  
- een slechte combinatie 
Alle combinaties zijn in een zoute 
omgeving gemonteerd en zout en 
regulier kunststof is geen goede 
combinatie wat betreft de levens-
duur. Hier is dan ook gekozen voor 
combinaties gemaakt van speciaal 
kunststof, genaamd AMELAN®, dat 
beter bestand is tegen chemicaliën, 
zout en andere agressieve stoffen. 
Deze AMELAN® kunststof combi-
neert hoge mechanische, thermische 
en elektrische eigenschappen met 
vormvastheid.     

Ook zijn bij de opstelplaats voor 
de sneeuwschuivers om de tien 
meter kleinere AMAXX® combina-
ties gemonteerd, in 2-voudige 
uitvoeringen, ook in de beter 
bestendige uitvoering in 
 AMELAN®. Deze dienen ook als 
voeding voor de matrixwagens.

“ Deze AMELAN®  kunststof 
combineert hoge mecha-
nische, thermische en 
elektrische eigenschappen 
met vormvastheid”. 

gevuld. Voor het laden van de 
accu’s zijn er MENNEKES toestel-
contactstoppen op de wagens 
gemonteerd. Met de volle accu’s 
kunnen de draaischijven zout 
strooien en kunnen de opleggers in 
hoogte versteld worden als de 
wagens eronder gezet moeten 
worden. Op de wanden van de 
materieelopslag zit een haspel met 
een MENNEKES koppelcontactstop 
voor de voeding naar de wagens.  
 

Voorlopig genoeg zout voor 
Baarn en omstreken

Stroomvoorziening  
Naast de haspels op de wanden zijn 
ook steeds  4-voudige MENNEKES 
AMAXX® combinaties aangebracht, 
waarin CEE-contactdozen 16A en 
bevei ligingen zijn opgenomen. Die 
contactdozen worden gebruikt 
voor de voeding van onder andere 
matrix wagens. Deze worden 
gebruikt om wegdelen af te zetten 
en verkeersstromen te regelen.   
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Foto: Ewout Huibers voor  
Zoku en concrete

In een Zoku loft voelt de internationale reiziger zich thuis, ook ver van huis

Zoku sweet Zoku 
Een tweede huis in hartje Amsterdam

Met Zoku Amsterdam, aan de Weesperstraat 105, is het eerste hotel met een geheel 
nieuw concept geopend. Een concept dat bedoeld is voor internationale reizigers, 
die voor  langere tijd op één plek willen blijven, en daar willen werken en wonen. 
Het concept is van de hand van het Amsterdamse ontwerpbureau concrete, dat ook de 
sociale ruimte heeft ontworpen. Zoku in het hart van Amsterdam, is dan wel het eerste 
hotel in dit concept, maar het is de planning dat vele andere creatieve en innovatieve 
steden volgen, zoals  bijvoorbeeld Parijs, Londen, Barcelona en Berlijn.
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Foto: Ewout Huibers 
voor Zoku en concrete

In de slaapkamers is LS 99 alpine wit aangebracht

De keuken is van alle gemakken voorzien, 
 inclusief schakelmateriaal in LS 990 zwart

De slaapkamer is voorzien van een centraal UIT schakelaar, contactdoos 
en een USB laadcontactdoos voor mobiele apparaten

Specifieke eisen:
Adequate voorzieningen voor  
de werkende reiziger in een  
‘no nonsens’ vormgeving.

Oplossing:
Schakelmateriaal JUNG LS 990  
zwart en alpine wit, met o.a.  
USB laadcontactdozen en 
 data-aansluitingen. 

Architect
Mulderblauw architecten
Keer-Weer 3
2381 GC Zoeterwoude
 
Interieurarchitect
concrete
Oudezijds Achterburgwal 78a
1012 DR Amsterdam

“ Voor de internationale  
reiziger die langer  
op één plek wil werken 
en wonen”.

“ Er is gedacht aan alles wat een werkende  
reiziger nodig heeft, van data-aansluitingen  
tot USB laadcontactdozen”.   

Geen kamer maar een loft 
Niet voor niets is gekozen voor de 
naam Zoku – dat in Japan staat voor 
stam of familie. Om te zorgen dat de 
bewoners zich ook echt thuis voelen 
in de kamers staat dit keer niet het 
bed centraal, maar het woongedeelte, 
zitgedeelte, open keuken en eettafel. 
Tot in de kleinste details is het 
thuisgevoel uitgewerkt, van sfeer-
verlichting tot aan de olijfolie en 
kruiden in de keuken aan toe. 

Ontspannen sfeer 
Boven op het dak is de ontvangst-
ruimte, geen traditionele lobby, 
maar een interactieve sociale ruimte, 
omgeven door een daktuin, met een 
prachtig uitzicht op het Rijksmuseum 
en Carré. Deze sociale ruimte is 
gericht op het samenbrengen van 
de global nomads, waar ze niet 
alleen kunnen werken maar ook hun 

hectische leven weer wat socialer 
kunnen maken. Het personeel, hier 
‘sidekicks’ genaamd, creëert hier een 
open en ontspannen sfeer en wijst je 
de weg naar alle bijzondere locaties 
in de stad. Dat de bewoner hier ook 
zelf achter de bar kan komen om 
iets te drinken te pakken, geeft een 
ontspannen huiskamersfeer.   
 

Wonen en werken met JUNG comfort 
Zowel in de lofts als in de algemene 
ruimte is JUNG LS 990 schakelma-
teriaal gebruikt, dat met zijn strakke 
en ‘no nonsens vormgeving’ goed 
past bij de sfeervolle Scandinavische 
inrichting. In de keuken is het LS 
990 schakelmateriaal gebruikt in 
zwart, dat mooi aansluit bij de 
zwarte wand en aanrechtblad. In de 
rest van de lofts en de sociale 
ruimte zit LS 990 alpine wit. Er is 
gedacht aan alle aansluitingen die 
een werkende reiziger nodig heeft, 
zoals data-aansluitingen voor 
computers en laadcontactdozen 
voor alle mobiele apparatuur, alles 
in dezelfde vormgeving.   
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LS ZERO: het 
tijdloze LS 990  
extreem vlak  
en consequent
Met LS ZERO wordt het schakelmateriaal één met de plaats van inbouw. 
Deze serie van JUNG geeft een ultra vlakke afwerking tussen wand en 
 inbouwunit. Zo worden interieurconcepten een duidelijk statement. 
 Natuurlijk kan met LS ZERO aan alle eisen van een moderne elektro-
technische installatie worden voldaan.

LS ZERO in stucwerk en 
holle wand
Zowel bij stucwerk als bij 
 inbouw in holle wanden kan 
de unieke ultra vlakke instal-
latie uitgevoerd worden met 
LS ZERO. En dat gewoon met 
reguliere inbouwdozen en 
met smalle ramen.  Bovendien 
wordt met behulp van een 
speciale montage-adapter 
van gipsachtig materiaal een 
naadloze hechting bereikt 

met het stucwerk. Alternatief 
is LS ZERO ook beschikbaar 
in een variant met 3 mm 
opbouwhoogte, ideaal voor 
wanden met behang.
 
LS ZERO in meubels
Dankzij de absoluut vlakke 
en geheel verzonken inbouw 
vormen de schakelaar en het 
meubel een vloeiende over-
gang naar elkaar. JUNG biedt 
nauwkeurige tekeningen om 
dit resultaat te bereiken.
 
De kleuren en functies
LS ZERO wordt gevormd door 
een combinatie van speciale 
LS ZERO afdek ramen met de 
reguliere LS 990 inbouwele-
menten. De ramen zijn ver-
krijgbaar in alpine wit en Les 
Couleurs® Le Corbusier. Met LS 
ZERO kunnen meer dan 200 
 functies gestuurd worden.  

Zo stuurt u verlichting, tempe-
ratuur, jaloezieën of muziek via 
multimedia. Ook de systemen 
van deurcommunicatie, eNet 
en KNX kunnen in dit ultra 
vlakke design bediend worden.
 
Montage
Bekijkt u de stapsgewijze  
montage in de film, die  
beschikbaar is op  
www.jung.nl/ls-zero.

De JUNG Project  manager 2017  
is beschikbaar – gebruik hem!

U heeft een mooi project in de porte-
feuille – de ET installatie van een nieuw-
bouwwoning of een nieuw kantoorpand. 
Wat is er mooier dan om in dat geval 
verschillende mogelijkheden aan te 
bieden en de klant zelf te laten kiezen? 
Niet alleen dimmers, bewegingsmelders 
en data-aansluitingen, maar ook ver-
schillende kleuren en materialen brengen 
sfeer en comfort in het interieur. 

Nieuwe prijzen
Voor de fabrieken Doepke en Meyer zijn 
per 1 april a.s. nieuwe prijzen van kracht. 
Deze vindt u terug in de beeldprijslijsten:

Doepke
Die Experten für Differenzstromschutztechnik

Preisliste 1/2017

Fehlerstromschutzschalter mit Not-aus-Funktion

 » FI-/LS-Kombinationen

 » Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen

 » Leistungsschalter  
mit Fehlerstromschutz

 » modulare Fehlerstromschutzgeräte

 » Differenzstromüberwachungsgeräte

 » Leitungsschutzschalter

 » Lasttrennschalter,  
Installationsrelais, Stromstoßschalter

 » Dämmerungs-,  
Schwimmer- und Druckschalter

 » Gebäudesystemtechnik

 » Fehlerstromschutzschalter
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Snel calculeren, offeren én 
snel wijzigen met de JUNG 
Projectmanager 2017

De JUNG Project  manager 2017  
is beschikbaar – gebruik hem!

Schuch TRIANO – nu ook in XL en IFS uitvoering

Per ruimte indelen
Heel overzichtelijk bouwt u het project op met 
verschillende ruimtes. Per ruimte maakt u zelf 
de verschillende combinaties aan, tot vijfvoudig 
aan toe. Met een muisklik kunt u de lege inbouw-
dozen vullen, door elk gewenst basiselement te 
selecteren uit het pulldownmenu of uit een lijst 
met artikel nummers. De projectmanager geeft 
automatisch de passende afdekkingen aan.  
U kunt zelf aangeven welk programma dit moet 
zijn. Bijvoorbeeld voor de keuken Edelstaal en 
voor de woonkamer het kleurrijke pallet van 
Les Couleurs® Le Corbusier. Als u een afdekking 

selecteert die niet op het gekozen basiselement 
past, dan is dat direct duidelijk.

Met prijs, met korting, bruto… alles kan
U kunt zelf instellen welke prijzen u hanteert, 
bruto of met kortingen per prijsgroep, ex- of 
inclusief BTW, etcetera. U kunt ook zelf bepalen 
welke formulieren er gemaakt moeten worden – 
stuklijsten, offerte, bestelling of rekening.

Bondig ontwerp, slim geconstrueerd, snel 
gemonteerd! Deze ledstraler voor hal-
verlichting maakt het werk  gemakkelijker 
en is er nu ook in XL en IFS uitvoering. 

Met de strak ontworpen TRIANO armaturen heeft 
Schuch een oplossing speciaal voor in hoge hallen.  
De TRIANO armaturen hebben drie led segmenten met 
hoogvermogen ledmodules, respectievelijk L120, L180  
en L 250, waarmee zij de 250, dan wel 400 Watt Kwik 
c.q. Halogeen metaaldamplampen kunnen vervangen. 

TRIANO scoort hoog
Deze armaturen hebben een lange levensduur, ook bij 
hoge omgevingstemperaturen. Zo is de systeemlevens-
duur van de led L80B10 > 50.000 branduren zonder 
beperkingen gewaarborgd. Ook is de Lumen/Watt 
 verhouding van deze armaturen hoog.

Binnen 1 minuut een alternatief
Valt de kleur of het materiaal toch niet helemaal in 
de smaak: met een muisklik kan het programma in 
één ruimte worden gewijzigd. Zo heeft u snel en 
overzichtelijk het meerwerk gecalculeerd. 
Handig is om hierbij vooraf ook met uw klant het 
Prijsoverzicht 2017 te bekijken voor een algemene 
indruk van de prijsniveaus.  

U vindt de JUNG Projectmanager op 
www.hateha.nl onder JUNG / downloads 
of op www.jung.nl onder “service”.

Eenvoudige montage, plug & play aansluiting
Rekening houdend met de installatieproblematiek in hoge 
hallen, heeft Schuch de armaturen zo ontwikkeld dat ze 
middels een éénpunts  ophanging gemonteerd kunnen 
worden. Het aansluiten van de armaturen gebeurt via een 
‘plug & play’ stekkerverbinding. De stekkers zijn voor-
gemonteerd en de contrastekker wordt meegeleverd.

TRIANO XL
Met de grotere uitvoering van de staande TRIANO is het 
mogelijk om een nog grotere lichtopbrengst te hebben 
voor in hoge hallen.

TRIANO…IFS
Deze uitvoering is speciaal ontwikkeld om te voldoen 
aan de eisen van de International Food Standard en dus 
heel praktisch inzetbaar in de levensmiddelenindustrie. 
Zo heeft zij een verbeterde chemicaliënbestendigheid en 
is zeer slagvast.

7



www.hateha.nl



U kunt deze documentatie ook 
down loaden op, of aanvragen  
via www.hateha.nl 

Stuur mij de volgende documentatie toe:

 Doepke Beeldprijslijst 2017

 Doepke Hoofdcatalogus

 JUNG LS ZERO brochure

 JUNG Hoofdcatalogus NL 23

 JUNG Prijsoverzicht 2017

 MENNEKES AMAXX® Combinaties 

  MENNEKES AMELAN® contactmateriaal,  

verhoogd chemicaliënbestendig

 Meyer Beeldprijslijst 2017

  Schuch ‘hoogwaardige verlichting in de industrie, 

incl. Triano XL & IFS

  Ik meld me aan voor e-konnekties - de digitale 

nieuwsbrief van Hateha. 

Scan uw documentatie-aanvraag en 
e-mail deze naar marketing@hateha.nl. 
Vergeet niet uw adresgegevens te  
vermelden.
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Volg ons via

Agenda
Design District 2017 

7, 8 en 9 juni 2017
Van Nelle Fabriek,  Rotterdam

Het vakevenement voor  
interieurdesign 
JUNG standnr.: V 29

Rexel Aspergedagen 2017

Locaties:
9 mei Heerlen, 
10 mei Efteling, 
11 mei Venlo, 
16 mei  Dordrecht, 
17 mei  Nooddorp, 
18 mei  Akersloot,
30 mei  Apeldoorn, 
31 mei  Vianen, 
1 juni  Assen.

Doepke Schaltgerate GmbH, opgericht in 1956 is 
gevestigd in Norden aan de noordkust van Duitsland. 
Zij is uitgegroeid tot een wereldwijde speler op  
het gebied van aardlekschakelaars, -automaten en 
installatie-automaten. 

Doepke groot in aardlekschakelaars
range aan van aardlekautomaten, installatie-automaten, 
foutstroombeveiliging en differentiaalstroom bewakings-
modules. Verder beslaan ook kastcomponenten en com-
ponenten als schemerschakelaars hun productportfolio. 

Uniek in toepassing en oplossing
Het bieden van specialistische oplossingen voor speci-
fieke toepassingen, dat maakt Doepke uniek. Zo is voor 
veiligheid bij medische apparatuur, zonnepanelen, 
elektromobiliteit en industriële installaties met besturings-
componenten zoals frequentieregelaars en/of omvormers 
de Type B aardlekschakelaar noodzakelijk om mens en 
dier te beschermen. Voor in ziekenhuizen of industriële 
omgevingen waarbij de stroom niet onderbroken mag 
worden heeft Doepke de Type A aardlekschakelaar met 
zelftestfunctie, waarbij zij automatische testen uitvoert 
zonder onderbreking van de netspanning.

Als vertegenwoordiger van Doepke zijn wij uw aan-
spreekpunt voor Nederland en helpen u graag bij het 
inzetten van de juiste beveiligingen. Wist u dat Doepke de eerste fabrikant van aardlek-

schakelaars wereldwijd was? 
Doelstelling van de oprichters, de heren Doepke en 
Engels, was om een toestel te ontwikkelen die mens 
en dier beschermt tegen hoge aanrakingsspanningen. 
Inmiddels heeft Doepke wereldwijd kantoren en 
vertegenwoordigingen. 

Brede productportfolio
Niet alleen heeft zij veel verschillende soorten aardlek-
schakelaars op de markt gebracht. Ook biedt ze een hele 
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