Persbericht

Nexans Nederland introduceert EASYFIL®
Drie samengebonden VD-draden, trekklaar voor buizen en
kabelgoten
Rotterdam, 5 februari 2013 - Alle goede dingen bestaan uit drie en dat is ook de kracht van
EASYFIL®, het nieuwste product van Nexans Nederland, dat drie VD-draden bundelt tot een
handig geheel. Voortaan behoren kluwen en spiraalvorming met draden uit drie verschillende
verpakkingen tot het verleden en kunnen installateurs gebruik maken van één enkele
compacte bundel VD-draden.
EASYFIL® VD 3G2,5 mm² wordt gebruikt voor installatie in buizen en plintsystemen in de
woningbouw en utiliteitsbouw en bestaat uit 3 x 120 meter VD 2,5 mm² in de kleuren bruin,
blauw en groen/geel, die worden samengehouden door een pelbaar bindmiddel. EASYFIL® is
geen kabel; het zwarte omhulsel dient puur als bindmiddel en niet als isolatie of mantel.
EASYFIL® voldoet aan dezelfde normen als losse VD-draden. Voor de verwijdering van het
pelbaar bindmiddel volstaat het om de draden op het moment van aansluiting simpelweg
met de hand uiteen te trekken, ook kan hiervoor een kleine tang worden gebruikt.
De compactheid van EASYFIL® levert bij de plaatsing extra tijdwinst op: verschillende circuits
vinden gemakkelijk hun plek in een kabelgoot of plintsysteem en voor het sluiten van de
plinten komt u geen handen meer te kort. Bovendien blijft ook steeds duidelijk welke draad
bij welke stroomkring hoort. Omdat met EASYFIL® nog maar één element moet worden
getrokken, ontstaat er ook minder wrijving in de buis. In het zwarte bindmiddel is bovendien
een glijmiddel geïntegreerd, dat het draadtrekken aanzienlijk vergemakkelijkt.
In handige Nbox afrolsysteem
EASYFIL® wordt exclusief aangeboden in de Nbox, het innovatieve afrolsysteem van Nexans.
De Nbox van Nexans maakt werken met draad en kabel eenvoudiger, makkelijker en
rendabeler. De vochtbestendige doos heeft een praktisch formaat: moeiteloos te dragen
dankzij de nieuwe geïntegreerde handvatten en gemakkelijk te stapelen in bestelwagen en
magazijn. De Nbox van Nexans is voordelig in gebruik omdat minder restlengtes worden
verkregen. Bovendien zorgt het afrolsysteem voor nog meer installatiegemak.
De belangrijkste voordelen van EASYFIL®
Drie draden in één
 Draden blijven samen
 Geen kluwen en spiraalvorming
 Geïntegreerd glijmiddel
 Tijdwinst en installatiegemak
“De eenvoudigste ideeën blijken vaak de beste te zijn”, aldus Rob van Dijk, Marketing
Directeur van Nexans. “Onze onafgebroken zoektocht naar optimalisatie en innovatie vormt

de rode draad in het beleid van Nexans, met als vooropgesteld doel een doorgedreven
klantgerichtheid. Soms vergt optimalisatie geen nieuwe materialen maar kunnen we met
bestaande ingrediënten een totaal nieuwe, succesvolle formule ontwerpen. EASYFIL® is
daarvan het beste voorbeeld.”
Over Nexans
Met energie aan de basis van haar ontwikkeling biedt Nexans, wereldwijd expert in de kabelindustrie, een
uitgebreid gamma kabels en kabeloplossingen. De Groep is een wereldspeler in de energietransmissie en distributie, de industrie en de bouw. De oplossingen van Nexans dienen tal van marktsegmenten: van energieen telecomnetwerken, over energiebronnen (zonne- & windenergie, petrochemie) en mijnbouw, tot de
transportsector (scheepsbouw, lucht- en ruimtevaart, spoorwegen, de automobielsector en automatisering).
Als verantwoord industrieel bedrijf integreert Nexans duurzame ontwikkeling in haar wereldwijde en
operationele strategie. Zij verbetert voortdurend producten, oplossingen en diensten, stimuleert de
ontwikkeling, betrokkenheid en klantgerichtheid van haar medewerkers en introduceert veilige industriële
processen met beperkte milieubelasting. Dergelijke initiatieven plaatsen Nexans in het middelpunt van een
duurzame toekomst.
Met een industriële aanwezigheid in 40 landen en commerciële activiteiten wereldwijd biedt Nexans werk aan
25.000 mensen en realiseerde in 2011 een omzet van 7 miljard euro. Nexans is genoteerd op de beurs van
NYSE Euronext in Parijs, compartiment A.
Meer informatie op www.nexans.nl of www.nexans.mobi.
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