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Cargill, internationaal producent en leverancier van 

voedingsmiddelen, landbouw-, fi nanciële en 

industriële producten en diensten, opende in 2013 

haar nieuwe kantoor op Schiphol. Vanuit vier 

verschillende Cargill-locaties in de Randstad zijn 

medewerkers naar dit volledig nieuw ingerichte 

kantoor verhuisd. De nieuwe werkomgeving moest 

de manier van werken, de connectiviteit tussen

medewerkers en het bedienen van de klanten verder 

optimaliseren. Als gevolg daarvan ontstond de behoefte aan een 

nieuw netwerkbekabelingsysteem, dat voldoet aan de huidige én 

aan de toekomstige hoge eisen op dat gebied.

SAMENWERKING

Johan Huizinga, algemeen directeur van Conecto Networks:

“We zijn er erg trots op dat wij aan dit prachtige kantoor van

Cargill hebben bijgedragen. Ook waren we blij met de keuze 

voor een Brand-Rex-bekabelingsysteem, wat Cargill de vereiste 

kwaliteit biedt. De samenwerking tussen Brand-Rex, Kannegieter 

en Conecto Networks heeft tot een groot succes geleid”. 

CONECTO

Conecto Networks, specialist in het ontwerpen, installeren en 

certifi ceren van elk gewenst netwerk voor tele-, data- en beeld-

communicatie, won de aanbesteding van dit prestigieuze 

project. Er is afgeschermde categorie 6- en categorie 

6a-bekabeling aangebracht van het systeemconcept 

Brand-Rex, geleverd door Kannegieter. In totaal zijn 

meer dan 1100 aansluitingen gerealiseerd. In het 

kantoor is een centrale server-ruimte (MER) ingericht, 

ondersteund door een viertal SER-ruimtes. Uiteraard 

is ook gezorgd voor de benodigde backbone-bekabeling 

tussen de locaties, bestaande uit zowel een categorie 6-data-

bekabeling en een dubbel uitgevoerde multi-mode glasvezel-

verbinding voor optimale fl exibiliteit.

KANNEGIETER

Kannegieter is een kennisgedreven organisatie op het gebied van 

in- en outdoor infrastructuur en slimme distributieoplossingen. 

Al 55 jaar wordt de uitgebreide kennis en ervaring gebruikt om 

nieuwe technologieën en oplossingen te vinden om werelden met 

elkaar te verbinden. Hier gaat het om de inrichting van datacenters 

door middel van databekabeling, ‘wireless’ internet, koper- en 

glasvezelbekabeling, computerkasten, beveiligingssystemen en 

UPS-systemen.

Kannegieter is gevestigd in Amersfoort en in Vilvoorde, België.

Voor meer informatie: www.kannegieter.nl
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