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In deze Konnekties:
- JUNG Hospitality voor
easyHotel
-M
 eyer Superlight zet historische
Westermolen in het licht
- AMAXX® bij Royal
Flora-Holland Naaldwijk
- Nieuwe accountmanager
Architecten voor JUNG

Ruimte voor
mooie en
slimme
oplossingen!

easyHotel A msterdam 
JUNG Hospitality past in
Het hotel telt 131 kamers en is ideaal gelegen in Amsterdam Zuid-Oost, t ussen
alle trekpleisters als AFAS Live, Ziggo Dome en de Johan Cruijff Arena.

In ons vorige nummer lieten we u al zien dat we
een prachtig boekwerk hebben met succesvolle
voorbeelden voor de hospitality wereld. Ook deze
editie tonen we u weer toegepaste oplossingen
voor een hotel, dit keer een easyHotel.
Onze nieuwe collega Lysander Koenraadt stelt
zich voor en zal voor ons bij de architecten het
onderwerp hospitality volop in de aandacht gaan
brengen waar we hem alle succes mee toewensen.
Een fraai verlichtingsproject met de
Meyer led oplossingen tonen we u in
het midden.
En Royal Flora-Holland heeft het
gemak van netjes lokaal afgezekerde
contactdozen zodat er snel
gereageerd kan worden bij
eventuele problemen, en snel
was de installateur met deze
AMAXX® oplossing zeker.
Als u soortgelijke
projecten onder handen
heeft neemt u dan
contact met ons op!
Ik wens u alvast een hele
fijne zomervakantie toe.

Hans Arentsen

Het concept
Net als bij alle hotels van easyHotel
Benelux is ook dit hotel gericht op de
beste prijs/kwaliteit verhouding en
staat hier altijd de “happy guest”
centraal. De kamers zijn aantrekkelijk
geprijsd en praktisch ingericht. De
inrichting en de installatie van de
modulaire meubels lag in handen
van Vika Winkelinrichtingen uit
Apeldoorn. De rest van de E installatie
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is uitgevoerd door de Vink Installatie
Groep B.V. uit Roelofarendsveen.
JUNG Hospitality
Ondanks de korte doorlooptijd voor
het bouwproject en de beste-prijsgarantie voor de gasten, is er veel
aandacht besteed aan het comfort
voor de gasten. JUNG Hospitality
componenten leveren hierbij hun
bijdrage in conventionele uitvoering.

 Comfort voor de
gasten met JUNG
Hospitality – USB
laadcontactdozen en
internetaansluiting

 Arena Boulevard elk budget

 Energiezuinige hotelcardschakelaar met veilige oriëntatieverlichting voor ’s nachts

Zo heeft Vika Winkelinrichtingen in
de meubels de krachtige JUNG
USB-laadcontactdozen gemonteerd,
zodat de gasten hun mobiele apparatuur kunnen opladen naast het
bed en aan het wandmeubel. Met
de datacontactdoos kunnen gasten
op de superior kamers hun computer
aansluiten op bedraad internet.
Installateur Vink Installatie Groep
monteerde JUNG Hospitality
componenten op de kamers.
Aan de wanden zitten hotelcard
schakelaars, waarmee de gast bij
binnenkomst in één keer alle
verlichting vrijgeeft in zijn kamer.
Omdat hij bij het verlaten van de
kamer zijn kaart meeneemt, en de
verlichting weer uitschakelt, wordt
hiermee ook een te hoge energie
rekening voor het hotel voorkomen.
De handige led oriëntatieverlichting
in de contactdoos zorgt ervoor dat

de gasten ook ’s nachts zien waar
de obstakels in de kamer staan.

 Kleurrijk, comfortabel en betaalbaar – easyHotel Amsterdam Arena Boulevard

In JUNG design
Passend bij de strakke en eenvoudige
inrichting is hier gekozen voor de
no-nonsense vormgeving van

LS 990 zwart in de kamers en
algemene ruimtes en LS 990
alpine wit voor de badkamers.

Specifieke eisen:
Praktische, maar wel comfortabele,
hoteloplossingen voor een goede
prijs/kwaliteitverhouding.
Oplossing:
JUNG Hospitality met conventionele
producten in de strakke vormgeving
LS 990 in alpine wit en zwart.

 Met de krachtige USB laadcontactdozen kunnen de gasten hun
mobiele apparatuur opladen naast het bed
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Westermolen – historisch
lichtpunt in Dalfsen
Foto: Scherp Gesteld

De Westermolen in Dalfsen heeft grote waarde
voor het Sallandse landschap. In Dalfsen worden
een aantal oude en nieuwe iconen in het licht
gezet. De momenteel 200 jaar oude Westermolen
was er één van.

Lichtadviseurs “ipv Delft creatieve ingenieurs b.v.” kreeg de
opdracht om de molen architectonisch en energiezuinig aan te
lichten. Daarbij rekening houdend met het feit dat het in Dalfsen
’s avonds nog gewoon donker is, en dat men dat graag zo
wil houden.
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Een andere belangrijke factor waren
de omwonenden, die geen last van
het licht mogen hebben.
Meyer Superlights onopvallend maar flexibel
ipv Delft heeft gekozen voor
energiezuinige Superlight led
armaturen van Meyer, omdat deze
met hun compacte en heldere vormgeving goed in te passen zijn in het
ontwerp van de molen, zonder te
veel op te vallen. Met hun gerichte
lichttechniek veroorzaken de
Superlights van Meyer ook zo min
mogelijk lichtvervuiling, wat nodig is,
omdat de molen dichtbij de dorpskern staat. Daarbij maakte de ruime
keuze aan optieken het gemakkelijker
om het licht op elke plek precies aan
te passen aan de situatie.
Groot voordeel daarbij is dat ook de
kleinere modellen een ingebouwde
driver hebben, zodat er geen extra
losse kastjes nodig zijn. Dat werkt
sneller en valt minder op.

 De gerichte lichttechniek van de Meyer
Superlights voorkomt lichtvervuiling in
de omgeving

 Superlight Nano
3 en Superlight
compact Micro

Rustig beeld voor de omgeving
Om een rustig ritmisch beeld van
de molen te creëren heeft ipv Delft
gekozen voor armaturen aan zowel
de boven- als de onderzijde van de
omloop. Aan de bovenzijde zijn
rondom 8 Superlights Nano 3
geplaatst, met wide beam. Onder
de omloop werden zes Superlights
compact Micro geplaatst, waarvan
één met een horizontale lamellenblende, zodat de tegenoverliggende
woning geen hinder ondervindt. Deze
armaturen zijn dimbaar, zodat het
lichtniveau ter plekke nog kan worden
aangepast, als er evenementen gehouden worden op – of rond – de molen.
Om ook de kap goed uit te laten
komen zijn er twee Superlight Nano
armaturen op grotere afstand op
masten geplaatst. Met hun narrow
beam lichten zij de top van de kap
perfect uit, zonder de omgeving
te storen.
 De compacte Superlight led armaturen van
Meyer verstoren de architectuur van de
molen niet
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 Horizontale lamellen voorkomen storing voor omwonenden

Foto: Royal Flora-Holland
 Bij het drukke Royal Flora-Holland is tijd kostbaar

Royal Flora-Holland – tijd is geld!
“De AMAXX® combinaties
leveren een enorme besparing
op de installatietijd”

Via Royal Flora-Holland worden jaarlijks bijna 12 miljard bloemen
en planten geveild en verkocht. De aanvoer gebeurt dagelijks vanuit
meer dan 60 landen. Zo’n tachtig procent van alle bloemen en
planten die bij Royal Flora-Holland worden verkocht, gaat naar het
buitenland. Een constante stroom aan bloemen en planten vindt
binnen 24 uur zijn weg naar de winkel. Stagnatie in dit proces veroorzaakt grote logistieke p
 roblemen en dat kost geld. Vandaar dat
de BAM, een van de twee huisinstallateurs, onlangs bij een update
van de e
 lektrotechnische installatie in Naaldwijk in de aankomsten exporthal een veertigtal AMAXX® combinaties heeft ingezet.

AMAXX® combinaties met ingebouwde beveiliging tot het verleden.
De beveiliging kan ter plekke snel worden gereset als de storing is
opgelost. En doordat alle componenten in één kast geplaatst zijn
en voor de stroomtoevoer nog slechts één kabel benodigd is,
leveren AMAXX® combinaties een enorme besparing op de
installatietijd, aldus Ivo van Haasteren, Manager Gebouwen &
Installaties Onderhoud en Techniek. Verdere plannen bestaan om
op termijn ook de distributiehallen van dergelijke c
 ombinaties te
voorzien. Dit kan snel want vele AMAXX® combinaties zijn uit
voorraad leverbaar.

Combinaties in plaats van losse contactdozen
Voorheen werd gebruik gemaakt van losse contactdozen met een
zekering op afstand. Bij defect of overbelasting ging hierdoor
kostbare tijd verloren. Deze problemen behoren met de nieuwe
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JUNG is partner van ARC 18
ARC 18 Awards is een initiatief van “de Architect” in samenwerking
met partners, waaronder dit jaar ook JUNG. Het is de enige ontwerpprijs in Nederland en Vlaanderen van stoel tot stad. De Awards belichten
het allerbeste werk in de categorieën architectuur, interieur, meubel,
detail, innovatie, development, jong talent en oeuvre. JUNG is de
partner voor de Innovatie Awards. De winnaars worden op
22 november 2018, waarschijnlijk in Rotterdam, tijdens de
feestelijke ARC18 Award show bekend gemaakt.
Inzenden projecten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Het ontwerp is gemaakt
of opgeleverd tussen 1 augustus 2017 en 31 juli 2018 en wordt
beoordeeld door een onafhankelijke en deskundige jury.
Inzenden kan tot 1 september 2018.

 Oude situatie met losse contactdozen. De beveiliging zit op afstand

Zend uw project in via
www.arc-awards.nl

 Nieuwe situatie, slechts één kabel aansluiten en de beveiligingen ter plekke,
levert grote tijdsbesparing
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Hateha & JUNG verwelkomen nieuwe
accountmanager architecten
Voor de afdeling projecten hebben wij, naast onze
collega Martijn van Rijssel, een nieuwe accountmanager
Architecten aangetrokken.

Agenda
Architect@work 2018
12 en 13
september
Ahoy, Rotterdam
VT Wonen & Designbeurs

“Mijn naam is Lysander Koenraadt, ik ben 45 jaar.
Op 3 april ben ik begonnen bij Hateha als account
manager Architecten JUNG. De architectenomgeving
is mij niet onbekend. Mijn werkzaamheden zullen
bestaan uit het adviseren en informeren van de
(interieur)architect. In samenwerking met de architecten
wil ik als doel s tellen dat JUNG in de bestekken voor
geschreven wordt. Daarnaast kunnen architecten met
vragen of voor een advies op het gebied van gebouw
automatisering ook bij mij terecht.

2 t/m 7
oktober 2018
RAI, Amsterdam

Op dit moment ben ik met mijn gezin, vrouw en drie
kinderen, woonachtig in Rhoon in de omgeving van
Rotterdam. Na 16 jaar de installateur en groothandel
als belangrijkste relatie te hebben gehad, werd het tijd
om door te schakelen naar een nieuwe uitdaging. Die
hoop ik te vinden door mee te gaan denken aan het
begin van de bouwkolom, met alle mogelijkheden die
de producten van JUNG bieden.

22 november 2018
Locatie nog niet bekend

TU Boot
16 oktober t/m
27 november 2018
Diverse locaties
ARC 18

Scholingen JUNG eNet
SMART HOME en KNX
zie www.hateha.nl/
activiteiten/scholingen
voor diverse data.
Infocentrum,
Hazerswoude-Rijndijk

Heeft u een residentieel of commercieel project en
wilt u een advies, neem dan contact met mij op via
l.koenraadt@hateha.nl of 06-11690960.”
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Volg ons via

