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Minkels en Legrand bundelen krachten
NIEUWE AFDELING VOOR DATACENTEROPLOSSINGEN BIJ LEGRAND
Met de overname van Minkels (2012), producent van infrastructuuroplossingen voor
datacenters en serverrooms, zette Legrand Group een belangrijke stap in haar
positionering als aanbieder van datacenter totaaloplossingen. Vandaag wordt binnen
Legrand een nieuwe afdeling opgericht voor de totaallevering van datacenters, met daarin
een hoofdrol voor Minkels Belgium in de vorm van datacenter competence center voor de
Belgische markt.

Synergie
Het productgamma van Minkels (Racks, Cold Corridors, Koeling, Power en Control) is specifiek
ontwikkeld voor datacenter toepassingen en complementair aan Legrand’s aanbod op dat vlak,
zoals conventionele en modulaire UPS’en, busbarsystemen, beveiligingssystemen,
datacommunicatie en kabelmanagement,
“De producten, kennis en jarenlange praktische ervaring zijn reeds aanwezig,” aldus Régis De
Clercq, Business Unit Manager Datacenters bij Legrand. “Nu is het tijd om in de volle breedte
projecten te realiseren op de gespecialiseerde markt voor datacenters. Wij bieden
totaaloplossingen voor zowel grote commerciële datacenters als lokale serverruimtes . Voor
iedere uitdaging hebben wij een passende oplossing!
Om een sterke positie in de markt te verwerven, gaat Legrand de synergie in België verder
uitbouwen . Dat betekent dat ook andere specialisten van de Legrand Group Belgium op het
gebied van busbar, cable management en UPS hun kennis en kunde zullen inbrengen. “De klant
zal ons ervaren als betrouwbare specialisten”, aldus De Clercq.
Régis De Clercq, met 12 jaar ervaring in de sector achter zijn naam, bevestigt: “De verregaande
synergie resulteert in een totaalaanbod van modulaire, geïntegreerde, energie-efficiënte en
betrouwbare oplossingen voor kritische datacentertoepassingen. Hiermee sluiten we nog beter aan
bij de behoefte van de klant.
Meer weten? Raadpleeg de specifieke website op www.datacenter.legrand.com.
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Persbericht
Legrand Group Belgium, met zetel in Diegem, is een merk van de Franse Legrand Group. Legrand is de
specialist op wereldvlak in elektrische en digitale infrastructuren voor woningen , utiliteit en industrie.
Legrand levert al meer dan 60 jaar geïntegreerde oplossingen voor het beheer van functies zoals verlichting,
verwarming, energie, netwerken en toegangscontrole. Legrand en BTicino beschikken over een uitgebreid
gamma innoverende producten voor de woningbouw (schakelaars, domotica, distributie en beveiliging), de
tertiaire sector (scholen, ziekenhuizen, kantoren, hotels, …) evenals de industrie.
De Legrand Group ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt eenvoudige en innovatieve elektrische en digitale
systemen voor een eenvoudigere communicatie, een verhoogde veiligheid en beveiliging en een verbeterd
comfort in gebouwen. De catalogus bevat meer dan 215.000 items in 78 productfamilies. De groep telt bijna
36.000 medewerkers, is rechtstreeks aanwezig in meer dan 80 landen en verkoopt zijn producten in ruim
180 landen. In 2013 realiseerde Legrand Group een omzet van 4,5 miljard euro.

