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Nieuwe bestelcatalogus bij Rittal

De nieuwe Rittal catalogus is gearriveerd!
Een oplage van 220.000 exemplaren, 20 verschillende talen, 744 pagina’s; dit zijn de
indrukwekkende cijfers bij het nieuwe Rittal Handboek 34 editie 2014/2015. Met deze
productcatalogus wil het bedrijf de internationale industrie- en IT-sector nog beter en
sneller informeren over haar complete systeemoplossingen. De catalogus werd in
november vorig jaar uitgegeven in het Duits en Engels en zal vanaf midden maart 2014
beschikbaar zijn in het Nederlands en Frans.
Of het nu gaat om producenten van schakelapparatuur of datacenter specialisten; in deze
nieuwe catalogus vinden industriële of IT klanten snel en eenvoudig alle bestelinformatie voor
de volledige Rittal systeemoplossingen. Dankzij een duidelijke navigatie met tabbladen vindt
elke gebruiker de best passende oplossing binnen de categorieën: behuizing, stroomverdeling,
klimaatregeling, IT infrastructuur maar ook software en diensten. Handige verwijzingen leiden
de gebruiker naar passende toebehoren en alternatieve producten.
De online versie bevat verder nog een schat aan bijkomende informatie, zoals: 3D CAD
modellen, wereldwijde keurmerken, beknopte aanbestedingsdocumentatie, uitgebreide
installatievoorschriften, product specifieke conformiteitsverklaringen en configuratie- en
planning tools. Meer info via www.rittal.be.
Als toevoeging toont de nieuwe catalogus de troeven van de synergie tussen EPLAN, Rittal en
Kiesling en de specifieke voordelen hiervan voor de producenten van besturings- en
schakelapparatuur. Ook het nieuwe RiMatrix S datacenter wordt uitgebreid voorgesteld.
Dit handige en praktische bestelkanaal werd ter gelegenheid van de SPS/IPC/Drives vakbeurs
in Nürnberg (D) in het Duits en het Engels, zowel on- als offline gelanceerd. Midden maart
2014 verschijnt de catalogus voor de internationale markt in 18 andere taalversies, waaronder
het Nederlands en Frans en ook voor de eerste maal het Turks en Indonesisch.
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Rittal GmbH & Co. KG met hoofdzetel in Herborn, Hessen (D) is een wereldwijd
toonaangevende systeemaanbieder voor behuizings- en schakelkasttechnologie,
stroomverdeling, 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 tot de fysieke data- en systeembeveiliging
voor IT-infrastructuren. Het toonaangevende softwareplatform van EPLAN en de
automatiseringsoplossingen van Kiesling - dochterondernemingen van Rittal - vullen de Rittal
systeemoplossingen aan met interdisciplinaire engineeringoplossingen.
Rittal werd opgericht in 1961 en is momenteel wereldwijd actief vanuit 11 productiesites, 64
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 10000 mensen tewerk. Meer informatie op www.rittal.com en
www.friedhelm-loh-group.com.
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