
 
 

 

Nexans en 2Connect: kabelcontract voor interconnectieoplossingen ter 

versterking van 20 jaar samenwerking  

 
 

_PERSBERICHT_ 

 

 

• Nexans zal zijn expertise op het vlak van productie benutten om een assortiment kabels aan 
te bieden in het kader van een 5-jarig raamcontract met 2Connect. 

• De kabels zullen worden vervaardigd in de fabriek van Nexans in Pioltello, Italië. 

 

Parijs, 22 november 2021 – Nexans heeft een belangrijk1 contract gekregen om de unieke leverancier 

van kabels te zijn voor 2Connect, een bedrijf voor op maat gemaakte interconnectieoplossingen. 

2Connect, gevestigd in Nederland, werd oorspronkelijk opgericht als distributeur van speciale kabels, 

maar heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een wereldwijde A-tot-Z-fabrikant van interconnectieoplossingen. 

Het vijfjarig contract versterkt de 20-jarige samenwerking met 2Connect en stelt Nexans in staat flexibele 

kabelontwerpen te leveren voor specifieke gegoten connectoren die worden gebruikt in medische, 

automatiserings-, machine- en industriële apparatuur. 

Alessandro Saccani, Sales Manager Automation bij Nexans, licht toe: “We zijn erg trots dat we een team-
up vormen met 2Connect als hun unieke kabelleverancier. Interconnectoren spelen een cruciale rol bij het 
verbeteren van de energievoorziening en de veiligheid. Ons partnerschap met 2Connect past perfect bij 
onze ambitie om industrieën energie te geven en we zijn blij dat onze fabriek in Pioltello zal worden gebruikt 
om aangepaste kabels te leveren voor 2Connect.” 

Dankzij het raamcontract wordt de Pioltello fabriek van Nexans in Italië de unieke leverancier van kabels 

op maat, die geschikt zijn voor zware omgevingen in fabrieken.  

Marc Van Der Put, 2Connect CEO, voegde eraan toe: “Innovatie staat centraal in het creëren van 

efficiëntere en betrouwbaardere verbindingsoplossingen, en Nexans is de perfecte partner voor 2Connect 

dankzij hun volledige portfolio aan kabels, het vermogen om snel de specifieke vragen van onze klanten op 

te volgen. Altijd met een uitstekende productkwaliteit die aansluit bij de behoeften van de hoogwaardige 

machines van onze klanten. Met dit laatste raamcontract kunnen we blijven samenwerken met Nexans om 

de beste en meest geavanceerde kabeloplossingen te integreren in de sector.” 

Al meer dan een eeuw biedt Nexans oplossingen om de wereldwijde mobiliteitsrevolutie en de ontwikkeling 

van Industry 4.0 te ondersteunen door apparatuur van toonaangevende fabrikanten van energie te voorzien. 

Dit partnerschap versterkt de rol van Nexans als wereldleider in het ontwerp en de productie van 

kabelsystemen en -diensten.  

 
 

 
 

 
1 Voor Nexans varieert een "belangrijk" contract voor midden- en laagspanningskabels tussen 20 en 50 miljoen euro. 



 
 
 

 
 

 

Over Nexans 

Nexans speelt al meer dan een eeuw een cruciale rol in de elektrificatie van de planeet en zet zich in voor 

de elektrificatie van de toekomst. Met ongeveer 25.000 mensen in 38 landen, leidt de Groep de weg naar 

de nieuwe, geëlektrificeerde wereld: veilig, duurzaam, hernieuwbaar, koolstofvrij en toegankelijk voor 

iedereen. In 2020 genereerde Nexans 5,7 miljard euro aan standaardomzet. 

De Groep is toonaangevend op het gebied van het ontwerp en de productie van kabelsystemen en diensten 

in vier belangrijke bedrijfssectoren: Gebouwen & Nutsvoorzieningen, Hoogspanning & Projecten, Industrie 

& Oplossingen en Telecom & Data.  

Nexans is het eerste bedrijf in zijn sector dat een stichting in het leven heeft geroepen ter ondersteuning 

van duurzame initiatieven die toegang tot energie verschaffen aan achtergestelde gemeenschappen 

wereldwijd. De Groep heeft zich ertoe verbonden bij te dragen tot koolstofneutraliteit tegen 2030. 

 

Nexans. Electrify the future. 

 

Nexans is genoteerd op de beurs van Euronext Parijs, compartiment A.  

Meer informatie op www.nexans.nl 
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Catherine Garipoglu 

Tel.: +33 (0)1 78 15 04 78 

catherine.garipoglu@nexans.com 

 

Emmanuelle Guy 

Tel.: +33 (0)1 78 15 04 68 

emmanuelle.guy@nexans.com 

Beleggersrelaties 

 

Aurélia Baudey-Vignaud 

Tel.: +33 (0)1 78 15 03 94 

aurelia.baudey-vignaud@nexans.com 

 

Élodie Robbe-Mouillot 

Tel.: +33 (0)1 78 15 03 87 

elodie.robbe-mouillot@nexans.com 
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