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Installatiewerk als topsport!
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Installatiewerk als topsport!
Hoog Catharijne lijkt te grossieren in de mooiste kledingmerken. 
Het toch al attractieve winkelcentrum is met de komst van de 
nieuwe winkel van het luxe lifestyle merk BALR. wederom een 
dijk van een winkel rijker. Verantwoordelijk voor alle techniek in 
deze winkel is het Team Retail van Loohuis uit Almelo.

Tekst: Jan Mol   Beeld: Guido Pijper, Twelve Photographic Services
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We spreken met directeur algemene 
zaken Ben Kuipers, over een opdracht 
die gezien mag worden. “Niets is aan 
het toeval overgelaten en de samen-
werking met opdrachtgever Den Dekker 
Projectmanagement verliep meer dan 
soepel”, opent Kuipers het gesprek.

Van ontwerp tot onderhoud
“Loohuis heeft de hele technische instal-
latie bij BALR. verzorgd, van ontwerp tot 
uitvoering en uiteindelijk komen we ook 
in beeld voor het onderhoud. Op elektro-
gebied hebben we alles verzorgd rondom 
stroomvoorziening, licht en geluid. We 
hebben de klimaatinstallatie en WTW-
installatie aangesloten op het bestaande 
systeem van Hoog Catharijne. Verder 

hebben we alle beveiligings-, CCTV en 
datavoorzieningen gerealiseerd”, somt 
Kuipers op.

Wat opvalt is de verlichting in de winkel. 
Daar is bijzondere aandacht aan be-
steed en dat heeft een geweldige impact. 
“Naast algemene verlichting is er sprake 
van veel detailverlichting. Die zie je terug 
in de vele richtspots die de kleding aan-
lichten, in het meubilair waar verlichting 
door ons dusdanig is weggewerkt dat er 
geen kabels in het zicht zitten en aan de 
led-lichtlijnen die zich onder de schappen 
bevinden. Een pronkstuk is de hexagon-
vormige koof die is voorzien van een licht-
bron per segment. Werkelijk uit de kunst”, 
aldus Kuipers.

Industrieel plafond
Loohuis heeft op wens van de ontwerper 
een industrieel plafond gecreëerd met 
de leidingen die er lopen. “Alles zit in het 
zicht en is strak uitgevoerd. Om tot een 
integratie van het geheel te komen, is al-
les in de kleur van het plafond gespoten.” 

Voor Loohuis betekent werken in retail 
vooral goed plannen en flexibel kunnen 
werken. Kuipers licht toe: “Alles staat of 
valt met een goede voorbereiding en de 
bereidwilligheid om waar nodig flexibel 
van de planning af te kunnen wijken. Als 
technisch installerend partner ben je altijd 
als laatste bezig om de puntjes op de i te 
zetten. Daar zijn we ook bij BALR. weer 
prima in geslaagd!”   ❚

Om tot een integratie van het geheel te komen, zijn leidingen in de kleur van het plafond gespoten.Subtiele product aanlichting dankzij led-lichtlijnen die zich onder de schappen bevinden.


