
Commscope databekabeling

Contech & Rittal netwerk- en serverkasten

Commscope trainingen

Data center oplossingen

Advisering bij dataprojecten

Eigen assemblage afdeling 

Al 32 jaar staan wij op het gebied van data oplossingen klaar voor onze 

klanten. Voor alle CommScope databenodigdheden, server- en 

netwerkkasten en assemblage op maat kunt u bij ons terecht. 

Onze accountmangers en/of sales engineers geven u graag persoonlijk 

advies over uw dataproject. Daarnaast verzorgen wij ook Commscope 

trainingen voor al uw medewerkers. Indien gewenst, kunnen wij u ook 

ondersteuning verlenen op locatie. Mede door onze ruime voorraad 

en jarenlange samenwerking met onze leveranciers hebben wij korte 

levertijden! 

Kijk voor ons gehele assortiment op www.rexcom.nl

           Gezellenstraat 7, Nijkerk  |  Tel. 033-246 1244
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Rexcom is ruim 35 jaar geleden opgericht. Inmid-
dels staat met Gerrold, Marcel en Jaap de twee-
de generatie aan het roer van het familiebedrijf, 
dat 16 medewerkers telt. Onder hen bevinden 
zich diverse technisch specialisten die ondersteu-
ning bieden op locatie. “Naast het afmonteren 
van glasvezelkabel kunnen zij bijvoorbeeld wor-
den ingezet voor tests en foutdetectie”, vertelt 
Jaap Hop. “Bovendien beschikken wij over een 
eigen assembly-afdeling, waar netwerkproducten 
onder de beste arbeids- en klimaatomstandighe-
den worden voorbereid. Dankzij deze dienstver-
lening wordt de kwaliteit van het computernet-
werk naar het allerhoogste niveau getild, terwijl 
foutkansen tot een minimum gereduceerd wor-
den. Installateurs kunnen de netwerkproducten 
zeer snel installeren. Daarnaast wordt afval op 
de bouw beperkt, waarmee we tevens bijdragen 
aan de duurzaamheidsambities van veel op-
drachtgevers. Ook onze eco kartonverpakkingen 

leveren hier een bijdrage aan. Bij Rexcom is plas-
tic inmiddels volledig uitgebannen.” 

In de markt ziet Hop een groeiende belangstel-
ling voor Powered Fiber oplossingen, die naast 
een glasvezelverbinding voor dataverzending 

In het magazijn van Rexcom in Nijkerk ligt een uitgebalanceerd assortiment bekabeling, 19" (server)kasten
en gereedschappen op voorraad. 

Met name glasvezel OM5 MPO-oplossingen worden veel geleverd, 
omdat hiermee nog sneller data verstuurd kan worden. 
Op de foto: OM5 MPO-kabel.

ook beschikken over een koperverbinding om 
stroom overheen te sturen. Inmiddels zijn de eer-
ste projecten met deze innovatieve oplossingen 
uitgevoerd. Daarnaast zit er nog altijd een sterke 
groei in de datacentermarkt, vertelt hij. “Met name 
glasvezel OM5 MPO-oplossingen worden veel gele-
verd, omdat hiermee nog sneller data verstuurd kan 
worden.” Dit betekent echter niet dat koper is uitge-
storven. “Voor ons grootste project van dit moment 
– de City Campus in Amsterdam – leveren we bij-
voorbeeld nog 600 kilometer koperen netwerkbe-
kabeling, tegenover 20 kilometer glasvezelkabel.”

In het magazijn van Rexcom in Nijkerk ligt een uit-
gebalanceerd assortiment bekabeling, 19" (server)
kasten en gereedschappen op voorraad. Hierdoor is 
het bedrijf in staat om zeer snel, efficiënt en tegen 
scherpe prijzen te leveren. Om installateurs wegwijs 
te maken in het brede assortiment producten én 
de verwerking ervan, biedt Rexcom tevens Comm-
Scope erkende cursussen aan.      ❚

GROOTHANDEL MET VERSTAND VAN ZAKEN
Connect with knowledge, service and a smile. Rexcom adviseert en levert een uitgebreid gamma computer-netwerkproducten. Van glas-
vezel en koperen bekabelingsconcepten tot en met 19" (server)kasten en gereedschappen. Het familiebedrijf is preferred supplier van het 
Amerikaanse kwaliteitsmerk CommScope en levert met name aan de gespecialiseerde data-installateur alsmede aan de elektrotechnisch 
installateur.
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