Persinformatie
Rittal België

Lokeren, november 2011

Nieuw Handboek ter gelegenheid van 50 jaar Rittal

“Rittal Handboek 33” telt 840 bladzijden
Naast tal van productinnovaties smukt Rittal zijn 50-jarig jubileum op met nog een
andere nieuwigheid: Handboek 33. De 840 pagina’s dikke productcatalogus informeert
klanten uit industrie en IT snel en uitgebreid over het actuele aanbod van “Rittal – The
System.” Handboek 33 verschijnt wereldwijd in maar liefst 18 talen.
De Rittal slogan “Rittal – The System. Faster, better, worldwide” slaat niet alleen op producten
en oplossingen. Ook op vlak van communicatie wordt gefocust op de meerwaarde voor de
klant. Met haar nieuwe jubileumhandboek biedt Rittal een nu nog snellere en eenvoudigere
navigatie door het productaanbod, nog betere keuzemogelijkheden, technische informatie en
toebehorenrichtlijnen voor systeemoplossingen, alsook informatie over wereldwijde service en
vestigingen.
Handboek 33 is hoogwaardig uitgevoerd met harde kaft en een nieuw corporate design. Het
boek overtuigt door zijn overzichtelijk vormgegeven productstructuur. De gebruiker doorloopt
de vijf rubrieken (schakelkasten, stroomverdeling, klimatisering, IT-infrastructuur en software &
service) en ontdekt op die manier eenvoudig en snel de productwereld van Rittal.
Het Duitse moederbedrijf heeft ondertussen haar nieuwe website online gezet, en weldra
volgen de filialen in alle landen. Deze website zal dan nog meer voordelen voor de lezer
opleveren. De site zal ruime informatie geven over de producten en zal technische tekeningen
en goedkeuringen ter beschikking stellen.

RITTAL

Rittal GmbH & Co. KG met hoofdzetel in Herborn, Hessen (D) is een wereldwijd
toonaangevende systeemaanbieder voor behuizings- en schakelkasttechnologie,
stroomverdeelsystemen, systeemklimatisering en IT-infrastructuur. Systeemoplossingen van
Rittal worden toegepast in alle sectoren van de industrie, in de machine- en installatiebouw,
alsook in de IT- en telecomsector.
Tot het ruime assortiment behoren ook totaaloplossingen voor modulaire en energie-efficiënte
datacenters, van innovatieve beveiligingsconcepten (voorheen Litcos) tot de fysieke data- en
systeembeveiliging voor IT-infrastructuren (voorheen Lampertz). De toonaangevende software
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providers Eplan en Mind8 - dochterondernemingen van Rittal - vullen de Rittal
systeemoplossingen aan met interdisciplinaire engineeringoplossingen.
Rittal werd opgericht in 1961 en is momenteel wereldwijd actief vanuit 13 productiesites, 63
dochterondernemingen en 40 vertegenwoordigingen. Met een totaal van 9000 medewerkers is
Rittal het grootste bedrijf van de Friedhelm Loh Group, gevestigd in Haiger, Hessen (D). De
groep stelt in totaal meer dan 10.500 mensen tewerk en realiseerde in 2010 een omzet van
meer dan 2 miljard euro. Meer informatie op www.rittal.com en www.friedhelm-loh-group.com.
Bijkomende info

Marketing
Tel.: 09-353 91 11* Fax: 09-353 68 62
E-mail: marketing@rittal.be
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