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Initiatief voor een versterkte positie op de IT-markt

Rittal IT-gamma krijgt eigen showroom
‘Make IT easy.’ Met de inrichting van de nieuwe IT-showroom in de vestiging in Lokeren
maakt Rittal zijn recente slagzin waar. Klanten en partners kunnen er voortaan terecht
om live de werking te ervaren van enkele realistische serverconfiguraties in de meest
up-to-date IT-racks.
Het nieuwe TS IT-rack bijvoorbeeld, het paradepaardje in een grondig vernieuwd ITassortiment bij Rittal. Inderdaad, Rittal is niet alleen systeemaanbieder van behuizings- en
schakelkasttechnologie voor de industrie, maar profileert zich daarnaast steeds sterker
aanbieder van totaaloplossingen voor IT-toepassingen en datacenters. De showroom is één
van de initiatieven die de expertise van Rittal op dit vlak moet aantonen.
De IT-showroom werd opgevat als een ‘touch & feel’-ruimte en geeft klanten een compleet
beeld van mogelijke opstellingen met IT-racks. Deze oplossingen zijn volledig functioneel. Een
bezoek aan de showroom is meer dan zomaar een rondleiding. De account managers van
Rittal geven er demo’s en aan de hand van videobeelden wordt bijvoorbeeld de
gebruiksvriendelijke montage van de racks getoond.
Klanten die de functionaliteit en de flexibiliteit van het TS IT-rack willen ervaren, maar ook de
werking van stroomverdelings- of koelingssystemen - zoals een volledige opstelling met
koude gang - willen aanschouwen, maken snel een afspraak met hun Rittal
vertegenwoordiger.
Meer weten over de IT-competenties van Rittal? Op onze deelwebsite www.rittal-it.be vindt u
er alles over!

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
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systeembeveiliging voor IT-infrastructuren (voorheen Lampertz). De toonaangevende software
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.
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