
100% stekerbaar installeren voor de woningbouw

 Snel    Duurzaam    Gunstige TCO



Als installateur heeft u in uw werk te maken met steeds strengere regels en 

hogere kwaliteitseisen. Omdat vakbekwame mensen schaars zijn, komt het 

er op neer dat u steeds meer werk moet realiseren, in steeds minder tijd. 

Tegelijkertijd moet u ook de kosten in de hand houden. Efficiency is dus een 

vereiste. En dat is elke dag een flinke uitdaging. De oplossing? Winstalleren®. 

Gunstige TCO

Met winstalleren® is installeren een kwestie van plug & play. Winstalleren® is 

namelijk niets minder dan 100% stekerbaar installeren voor de woningbouw. 

En dat betekent winst voor u. Want ondanks de hogere materiaalkosten, bent u 

verzekert van een gunstige TCO.

Sneller werken, minder faalkosten

Winstalleren® is een uniek en innovatief concept. Door het uiterst complete 

assortiment kunt u 100% stekerbaar installeren: van groepenkast tot 

schakelmateriaal. Alle producten worden volgens uw wensen in elkaar gezet, 

getest en per verdieping of eenheid afgeleverd op de afgesproken locatie en 

tijd. Inpluggen. Monteren. Klaar! Met winstalleren® werkt u drie keer sneller 

dan bij traditioneel installeren. En bovendien vermindert u uw faalkosten met 

90%. 

Herbruikbaar en duurzaam

Alle installatieproducten van winstalleren® zijn herbruikbaar. Wijzigen de 

plannen? Wordt een gebouw ontmanteld? Dan gebruikt u alles gewoon nog 

een keer. Zo beperkt u niet alleen de kosten, maar ook de afvalstromen. En 

draagt u actief bij aan een circulaire economie. 

Daarom: Winstalleren®



Hoe werkt het? 

Traditioneel installeren betekent dat u flink moet puzzelen om alle onderdelen 

van een installatie bij elkaar te sprokkelen. Vaak moet u daarvoor ook diverse 

bestellingen plaatsen. Werkt u tegelijkertijd aan verschillende projecten, dan 

is het helemaal lastig (financieel) overzicht te houden. Ook op locatie bent u 

veel tijd kwijt om de juiste onderdelen bij elkaar te zoeken en te monteren. 

Dat kan allemaal veel eenvoudiger. En sneller. Ontdek in een paar stappen hoe 

winstalleren® uw werk winstgevend maakt.

U bepaalt samen met de specialisten van winstalleren® en de 

elektrotechnische groothandel welke producten u wilt toepassen. 

De planning van de bouw en de technische tekeningen vormen 

daarbij het uitgangspunt. Zo komt u samen tot de juiste oplossing.

De groothandel stelt één totale offerte op voor álle winstalleren®-

producten. Heel overzichtelijk.

Op basis van deze offerte plaatst u één bestelling.

De partners van winstalleren® zetten uw producten in elkaar en 

testen ze. Zo weet u dat ze voldoen aan alle kwaliteitseisen en 

productnormen.

De groothandel levert uw producten per appartement of 

verdieping af. Op de afgesproken tijd én de afgesproken locatie. 

Heel gemakkelijk en heel effectief. 
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Veel minder productietijd

‘Bij de transformatie van een oude confectiefabriek in Rotterdam naar 

23 appartementen en de realisatie van twee nieuwbouwappartementen, 

hebben we gebruik gemaakt van winstalleren®’, vertelt bedrijfsleider Danny 

Trouborst van Beers Elektrotechniek & Service. ‘Dat heeft ervoor gezorgd dat 

onze productietijd flink werd verkort.’

Compleet afgemonteerd systeem

‘Winstalleren® onderscheidt zich van de concurrentie, omdat het hele systeem 

stekerbaar is. Van stoppenkast tot wandcontactdoos: alles wordt compleet 

afgemonteerd aangeleverd. Dat betekent dat de monteurs plug & play 

kunnen installeren. Het werkt heel gebruiksvriendelijk. In het begin is het 

even wennen voor de monteurs, maar daarna wijst het zich vanzelf. Je kan 

eigenlijk niets fout doen.’

Snelle afhandeling

‘Attema, WAGO, Beers Elektro en Oosterberg hebben voor het project hun 

handen ineen geslagen. Ieder heeft zijn verantwoordelijkheid genomen 

en gezorgd voor een snelle afhandeling. Tekeningen maken, engineering, 

tellijsten opstellen, bestellingen doornemen en per appartement afleveren… 

Een goede voorbereiding is het halve werk. Daardoor verliep het proces heel 

soepel en hebben we echt tijd bespaard.’

Winstalleren® in de praktijk 

Project: Transformatie van fabriek naar appartementen

Plaats: Rotterdam

Uitvoerder: Beers Elektrotechniek & Service



Bij uw elektrotechnische groothandel vindt u een uiterst 

compleet assortiment 100% stekerbare producten van 

winstalleren®: van groepenkast tot schakelmateriaal. Nadat 

u uw wensen hebt doorgegeven, stellen wij alle producten 

samen volgens uw specificaties. En leveren we ze plug & play 

gereed af: per verdieping of per appartement. Net wat u wilt. 

Attema CHS centraaldozen Attema Click-mate XL groepenkast WAGO winsta®-RD koppelkabels Attema hollewanddozen met 
schakelmateriaal van Gira, Jung of PEHA

Attema hollewanddozen met 
schakelmateriaal van Gira, Jung of PEHA

100% stekerbaar installeren: 
van groepenkast tot schakel-
materiaal 



Winstgevend

Hoe sneller u werkt, hoe meer u op een dag voor elkaar krijgt. En dus: hoe meer u 

kunt factureren. Met winstalleren® start u direct met installeren. Op deze manier 

installeert u een volledig appartement in slechts enkele uren en kunt u meteen 

door naar de volgende klus. Wij zorgen dat al uw geassembleerde materialen daar 

op tijd liggen. Dat maakt winstalleren® echt winstgevend.

Voor renovaties en transformaties

Met winstalleren® realiseert u een optimale ketensamenwerking en onderlinge 

afstemming. Het is dan ook dé praktische en snelle oplossing voor renovaties van 

en transformaties naar:

Met winstalleren® installeert
u een volledig appartement 
in enkele uren.

Normering en garantie

De producten van winstalleren® zijn onderhoudsvrij. Bovendien heeft u garantie op de 

werking van de totale installatie. En natuurlijk spreekt het voor zich dat alle winstalleren®-

producten aan de normen en wetgeving voldoen.
Brandwerende hollewand- en centraaldozen: 

NEN-EN 1364-1, NEN-EB 1365-2. 

Hollewand- en centraaldozen: 

NEN-EN-IEC 60670-1, NEN 1010, CE-markering en KEMA keur. 

Woningen

Woonzorgaccommodaties

Appartementen 

Hotels

De kwaliteitsoplossing 
voor de woningbouw 



Attema is al jaren toonaangevend in de installatiemarkt. Om uw projecten en 

installatiewerk zo rendabel mogelijk te maken, zijn we altijd op zoek naar nieuwe 

oplossingen. Naar oplossingen die zijn gebaseerd op uw dagelijkse praktijk. Daarom 

bundelen we al onze kennis graag met die van onze samenwerkingspartners. 

En – minstens net zo belangrijk – met de praktijkervaring van onze klanten. 

Want alleen zo kunnen we een echte bijdrage leveren aan de structurele verbetering 

van uw concurrentiepositie. Ook bij de realisatie van onze producten en de keuze van 

producten van onze samenwerkingspartners leggen we de lat hoog. Zo bent u altijd 

verzekerd van kwaliteit en gebruiksgemak. 

Winstalleren® - 100% stekerbaar installeren met kwaliteitsproducten.

Meer resultaat met Attema

Attema ontwikkelt en produceert innovatieve producten op basis van úw 

wensen en ervaringen. Betrouwbare, duurzame oplossingen die snel en 

eenvoudig zijn toe te passen, zodat ze direct bijdragen aan efficiency en een 

beter rendement. Want dat is: installatie volgens Attema.

Praktische oplossingen



Attema B.V.

Schelluinsestraat 1, 4203 NJ Gorinchem 

+31(0)183 650 650 | elektro@attema.com

www.attema.com

Wilt u in minder tijd, met minder faalkosten, maximale 

kwaliteit leveren? Installeer winstalleren®. Dat is 

Installeren volgens Attema. Wilt u meer informatie? 

Kijk op onze website of neem contact met ons op.

Vernieuwende ideeën voor ’n veranderende wereld.


