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V O LT  m a g a z i n e  z i e t  h e t  l i c h t .
Va n a f  n u  d r i e m a a n d e l i j k s  u w
g i d s  d o o r  h e t  d o n k e r .

E e n  n i e u w  e l e k t r o t e c h n i s c h
v a k m a g a z i n e .

G R O E P  A L E L E K
A a n g e n a m e  k e n n i s m a k i n g
m e t  d e  G R O E P  A L E L E K  e n  
a l  z i j n  fi l i a l e n .
U w  b e t r o u w b a r e  p a r t n e r
m e t  k e n n i s ,  a d v i e s  e n  
o n d e r s t e u n i n g .



IMAGINE DESIGN
see m

aking off deltalight.com
/design

TEC + IMAGE.indd   2 08/11/12   16:55



VOLT 3

VOORWOORD // VOLT

Beste klanten,

Na een parcours van ongeveer 45 jaar en een sterke groei gedurende 
de laatste jaren is het misschien geen slecht idee om de Groep 
ALELEK nader toe te lichten.

Wat in 1968 werd begonnen, door Urbaan De Bruyn en Hugo Philtjens, 
als een lokale groothandel gespecialiseerd in wit- en bruingoed is 
uitgegroeid tot een speler met aanzien in de sector van de elektro-
distributie.
De specialisatie wit -en bruingoed is er nog, maar het 
installatiemateriaal heeft nu ruim de bovenhand gekregen.

Alelek is ondertussen een Groep geworden die verspreid zit 
over heel Vlaanderen. De sterke verankering in Limburg met 
Electra Bree + Alelek blijft uiteraard, maar ook Antwerpen met 
Kempelek, Brabant met Brusselek en Oost- en West-vlaanderen met 
Westelek worden ondertussen bediend door GROEP ALELEK met 
onze specialisatie in KNX als uitschieter.

Ondanks de stevige groei blijven de troeven eigen aan de familiale 
groothandel meer dan overeind.

Bij ons staat immers kennis en dienstverlening aan de klant centraal. 
De relatie die wij onderhouden met onze klanten, leveranciers en 
medewerkers is atypisch in deze tijden van mondealisering.
De combinatie van groei en het vasthouden aan vaste menselijke 
waarden heeft er voor gezorgd dat wij onze plaats in de top van 
distributielandschap mogen opeisen.

Nu moeten we wel opletten, want “eigen lof stinkt”. Wij kunnen dit 
immers niet bereiken zonder jullie: onze klanten. Gelukkig zijn er nog 
een heleboel klanten die deze familiale waarden waarderen en voor 
wie klant zijn meer betekent dan een klantnummer te zijn. Samen 
timmeren wij verder aan de ingeslagen weg.

Volgens onze economie zal 2013 een moeilijk jaar worden. Dat het 
misschien een maatje minder wordt, daar moet je geen profeet voor 
zijn, maar wij zijn er van overtuigd dat wij samen het woelige water 
van 2013 kunnen trotseren.

Samen staan we immers sterk. En samen dan bedoelen wij: klanten, 
leveranciers en medewerkers van de GROEP ALELEK.

Wij willen dan ook graag samen met jullie de uitdaging van 2013 
aangaan. Ondanks de onheilsprofeten kijken wij optimistisch naar de 
toekomst.

U. De Bruyn
H. De Bruyn 



ABB lanceert zijn nieuw deurcommunicatiesysteem.
Zij het in een ééngezinswoning, appartementsgebouw 
of handelspand met maximaal 15 wooneenheden biedt 
ABB-Welcome oplossingen op maat voor al uw speci-
fieke behoeften inzake audio- en videocommunicatie. 
Dit systeem steekt qua technische perfectie en ge-
bruiksvriendelijkheid, duidelijk met kop en schouders 
bovenuit. 

Belangrijke info: Bij afwezigheid worden voor de veilig-
heid automatisch 3 foto's gemaakt van bezoekers die 
aanbellen. Een camerasysteem uitgerust met een regis-
tratiesysteem geef in België recht op een belastingsver-
mindering van maximaal 730 euro per woning. 

Productvoordelen
• Innovatieve systeemoplossing met diverse toepas-
singsmogelijkheden • Zowel voor eengezinswoningen 
als appartementsgebouwen of handelspanden • Opti-
male oplossing voor nieuwbouw- en renovatieprojecten 
• Hoogwaardig design en intuïtieve bediening • Modern 
2-draads bussysteem • Eenvoudige, tijdbesparende in-
stallatie • Ingebouwde beschermingen tegen vandalisme 
• Perfecte integratie in de Busch-Jaeger schakelaarpro-
gramma’s • Kan gecombineerd worden met de Busch-
ComfortTouch® • Kleurencamera met grote opname-
hoek ( horizontaal 86°, verticaal 67°, diagonaal 104° ) • 
Videocamera met automatische dag- en nachtomscha-
keling • Automatische snapshot-functie • Uitstekende 
geluidskwaliteit zonder echo dankzij full duplexbedrijf en 
ruisonderdrukking • ABB-WelcomePanel met groot 17,8 
cm ( 7“ ) TFT-touchdisplay

Meer info via tech.lp@be.abb.com

ABB-Welcome buitenstation Audio

ABB-Welcome Panel - TFT -Touchdisplay

ABB-Welcome buitenstation Video

ABB-Welcome binnenstation Audio

ABB welcome A4 210x297.indd   1 02/10/2012   17:15:06



Filiaal
Brusselek

•
•
•
•
•
•

Paardenweidestraat 3

1861 Wolvertem – Meise

Tel : 02/270.48.63

Fax: 02/270.48.64

Mail: info@brusselek.be

Open van maandag tot vrijdag

van 8u tot 12 u en van 13 u tot 18 u

De groei van groep ALELEK is niet 
te stoppen, naast onze 4 bestaande 
vestigingen kan je nu ook terecht in 
ons nieuwste filiaal Brusselek!  Na een 
jaar van opstart en prospectie mogen 
we toch stellen dat Brusselek stilaan 
op kruissnelheid begint te komen. 
Ook daar kan u rekenenen op onze 
gekende vakkennis, ondersteuning en 
ervaring. Aangezien we met ons filiaal 
te Meise net buiten de drukte van de 
Brusselse ring gevestigd zijn, zijn we 
zeer makkelijk bereikbaar.

De ploeg van Brusselek is samengesteld 
uit mensen die reeds geruime tijd in de 
sector vertoeven. Door het bundelen 
van al deze kennis en ervaring kan u 
er met al uw vragen terecht. Dit geeft 
ons de mogelijkheid om samen met 
de installateur  elk project van plan 
tot uitvoering uit te werken. Dit zowel 
voor klassieke en industriële projecten 
als volledige integratie bij domotica 
installaties.  Het blijft voor ons een 
belangrijk streefdoel om net dat tikkeltje 
meer te doen dan distributie alleen.

Ons team te Meise:

Verleysen Peter  Installatie/ industrie   Peter@brusselek.be
Smedts Eddy  Installatie/ automatisatie   Eddy@brusselek.be
Nobels Sinja   Administratief medewerkster  Sinja@brusselek.be
Lissens Rudy   Transport    
Presti Gino   KNX / installatiemateriaal    Gino@brusselek.be
Bollen Koen   Filiaalverantwoordelijke    Koen@brusselek.be
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Petra Schoenmaker

Flexibel en met netwerkfunctionaliteit
Gira deurcommunicatiesysteem
www.gira.be/deurcommunicatie

Deurcommunicatie met de Gira DCS-IP-gateway
De Gira DCS-IP-gateway maakt bediening van de deurcommuni-
catie nog gemakkelijker en flexibeler. Met één apparaat kan het 
Gira deurcommunicatiesysteem via het netwerk aan de Gira 
 Control Clients en de computer worden gekoppeld. Daarnaast 
biedt het de mogelijkheid externe IP-camera‘s in het systeem 

te integreren. Zo kunnen deurstations ook achteraf van video-
functionaliteit worden voorzien en meerdere zones vanaf één 
 huisstation worden bekeken.
Afb. links: Gira Control 9 Client, glas zwart
Afb. rechts: Gira deurcommunicatie op een laptop

Afb. links: Gira huisstation video opbouw, tweevoudige 
 combinatie drukvlakschakelaar/wandcontactdoos CEBEC, 
Gira E2, zuiver wit glanzend 
Afb. rechts: Gira deurstation enkelvoudig met kleurencamera 
en Gira Keyless In Fingerprint, Gira TX_44, zuiver wit

Gira deurcommunicatiesysteem
Het Gira deurcommunicatiesysteem biedt een groot assortiment 
systemen voor communicatie aan de voordeur en oplossingen 
voor sleutelloze toegang tot de woning. De apparaten zijn geïnte-
greerd in het Gira schakelaarprogramma‘s en dus passend bij 
de complete elektrotechnische installatie. Opbouw of  inbouw, 
eengezinswoning of appartementen: het Gira deurcommunicatie-
systeem is geschikt voor alle  toepassingen  binnen en buiten.

202242_Anz_TKS-IP-Gateway_E2_Rw_A4_BENL.indd   1 29.11.12   12:20



Basalte stelt zijn nieuwste juweeltje voor:  
Eve, het ultieme iPad frame, waarmee de iPad 
op een stijlvolle manier aan de wand wordt 
bevestigd.  

Het design is simpel en ingetogen:  
Eve omkadert de iPad met een elegant, fijn 
boordje, dat de perfectie van het iPad design 
onderstreept in plaats van het te verzwaren. 

Eve is beschikbaar in de verschillende 
kwaliteitsmaterialen van het Basalte 
productgamma, zodat het perfect past bij de 
Basalte schakelaars, en zich moeiteloos aanpast 
aan de architecturale stijl van de woning.

Eve is het perfecte alternatief voor opvallende 
domotica controlepanelen, die te vaak 
overheersend zijn in een modern interieur.iP
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I                      het ultieme iPad frame                I



Ontdek binnenkort onze nieuwe website: www.preflex.be

Soms heb 
je gewoon 
meer nodig.

Meer informatie?
more@preflex.be - www.preflex.be
T +32(0)54/34 46 64 

Runners nu ook 
op rollen van

‘More’ is minder afval,
minder tijdsverlies &  
minder kosten



Filiaal
ALELEK

•
•
•
•
•
•

Industriepark kolmen 1225

3570 Alken

Tel : 011 31 13 31

Fax: 011 31 37 32

Mail: alelek@alelek.be

Open van maandag tot vrijdag

van 8u tot 12 u en van 13 u tot 18 u

Alelek NV was in 1968 het stichtende 
lid van de groep ALELEK en is 
ondertussen dan ook een gevestigde 
waarde.

Met 45 jaar ervaring is er uiteraard meer 
dan voldoende kennis aanwezig om 
de technische vragen van de klanten 
te beantwoorden en producten aan te 
bieden.

Wij dragen service en klant- 
vriendelijkheid dan ook hoog in het 
vaandel.

In Alken beschikken wij over een ruime 
en mooie toonzaal voor toestellen (wit, 
bruin en inbouw), verlichting en KNX.

Zonder onze andere productgroepen uit 
het oog te verliezen zijn wij uitgegroeid 
tot de marktleider in KNX, de nr. 1 in 
gebouwen - automatisatie.

Al onze producten leveren wij meestal 
met eigen transport, waardoor wij ook 
hier voor een goede service kunnen 
zorgen.

Onze ploeg bij Alelek:

Kurt Diepvens  Hoofd verlichting    verlichting@alelek.be
Koen Pittevils  Hoofd KNX     verkoopknx@alelek.be 
Kenny Raskin  Hoofd installatie    verkoop@alelek.be
Kurt Diepvens  Hoofd toestellen
Jos Digneffe   Verkoopsdirecteur
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LIGHTING UP
YOUR FUTURE

www.lumotronic.eu

Neremweg 110
B-3700 Tongeren (Belgium)

Tel. +32 (0)12 23 10 31
Fax +32 (0)12 23 41 18

www.lumotronic.eu
sales@lumotronic.eu

20
 Y

EA

RS EXPERIENCE

LAMP REPLACEMENTS
LEDSTRIPS
ALUMINIUM PROFILES
LED DRIVERS
LED CONTROLLERS
INDUSTRIAL LIGHTING
ARCHITECTURAL  LIGHTING

Alelek Brochure.indd   1 1/10/12   08:46
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Eten, genieten, lachen en elkaar gewoon verstaan: het kan in de keukens van vandaag 
dankzij de effi ciënte, stijlvolle en vooral stille dampkappen van Novy. Als specialist in 
keukenventilatie plaatst Novy de dampkap centraal en biedt oplossingen voor elke situatie. 
Zo wordt ook uw keuken een echte leefkeuken. Ontdek het hele gamma dampkappen en 
het juiste advies op www.novy.be.

Het begint Het begint 
met eenmet eenmet een

dampkapdampkap



DE NIEUWE STANDAARD 
IN VIDEOPARLOFONIE

  Unieke geïntegreerde dag /nacht-camera
 ‘s nachts perfecte beeldkwaliteit

  Toegangscontrole
 via code, badge en fingerprint

  Energiebesparend
 moduleverlichting met sensor

  Vandalismebestendig
 robuust, IP 54 en IK 10

SFERA 
AUDIO VIDEO 2-DRAADS

TWEE GEZICHTEN
ÉÉN UNIEK

ELEKTRONISCH HART

ad_SFERA_Brusselelek_210x297mm_NL_def.indd   1 31/10/12   10:43



Filiaal
Kempelek

•
•
•
•
•
•

Nikelaan 7

2430 Laakdal

Tel : 013 61 87 90

Fax: 013 61 87 99

Mail: kempelek@kempelek.be

Open van ma. tot  dond. van 8u tot 17u

vrijdag van 8u tot 16u30

Kempelek is al 7 jaren een synoniem 
voor service en kwaliteit in het leveren 
van elektrisch installatiemateriaal, 
verlichting, verwarming, ventilatie, 
huishoudtoestellen, KNX (domotica) 
en alles wat te maken zou kunnen 
hebben met elektriciteit.

Behorende tot Groep Alelek met 
in totaal 5 vestigingen verspreid in 
Vlaanderen profiteren we enerzijds 
van de voordelen die een groep kan 

bieden en anderzijds blijft de flexibiliteit 
behouden van een zelfstandig filiaal.

Onze ervaren “bemanning” van 13 
mensen met in totaal meer dan 200 
jaar beroepservaring staat dagelijks ter 
beschikking van de klanten. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door gemotiveerde 
medewerkers die oog en oor hebben 
voor groepsgeest en in het bezit zijn van 
een flinke dosis doorzettingsvermogen.

Ons team te Laakdal:
Ellen   Systeembeheer en administratie  ellen@kempelek.be
Johan   Binnendienst verlichting   johan.claesen@kempelek.be
Louis    Binnendienst industrie   louis@induselek.be
Peter   Binnendienst installatie + KNX  peter.tubex@kempelek.be
Toon   Binnendienst installatie + KNX  toon@kempelek.be
Koen   Vertegenwoordiger installatie  koen.quintens@kempelek.be
Patrick   Vertegenwoordiger installatie   patrick@kempelek.be
Elie   Vertegenwoordiger installatie  elie@kempelek.be
Johan Th.  Verantwoordelijke magazijn
Bart   Magazijn  
Chris   Transport / magazijnmedewerker
Gert   Transport / magazijnmedewerker
Carl   Filiaalleider     carl@kempelek.be

VOLT 13
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Een compleet gamma aan voorbedrade geribde buizen voor de elektromarkt.
Alle courante producten uit voorraad leverbaar bij je groothandel.
Op bestelling kunnen alle speciale kabels voorzien worden van een geribde buis.

Bekijk ook het volledige halogeenvrije gamma voor toepassingen waar extra veel 
aandacht moet besteed worden aan veiligheid. Bovendien zijn ook diverse afrolsystemen 
beschikbaar om het plaatsen eenvoudiger en aangenamer te maken.

Raadpleeg je technisch-commerciëel afgevaardigde voor bijkomende informatie.
D131101N

Draflex-A4-Digitaal.indd   1 12/03/13   15:01



new
product

highlights TAPE WALL

NOAMOON

TAPE FLOOR

WAHAA LED

INCH

PACE

MILES

FIFTY FIFTY

www.wever-ducre.com

visit our new
showroom in

roeselare

Kwadestraat 153 – Bus 2.1 / 8800 ROESELARE / T +32 51 622 650 / F +32 51 622 695 / info@wever-ducre.com / www.wever-ducre.com
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Hedendaagse ‘woonmachine’ 
gespot in hartje Antwerpen

Op 15 maart 2012 opende het KNX 
Experience Home zijn deuren in hartje 
Antwerpen. Het KNX Experience Home is 
een multifunctioneel platform voor alles 
wat te maken heeft met de integratie 
van hedendaagse technologieën in 
residentiële omgevingen.

KNX als wereldstandaard

KNX is de enige wereldstandaard (ISO/IEC) 
voor de automatisatie van gebouwen.  Het is 
een niet-merkgebonden systeem. Meer dan 
200 fabrikanten wereldwijd maken producten 
en toepassingen voor KNX en hun aantal 
groeit nog bijna dagelijks. 

KNX Experience Home uniek in Europa

Het KNX Experience Home is een platform 
waar verschillende fabrikanten en distributeurs 
hun KNX-producten – of producten die met 
KNX aangestuurd kunnen worden – tonen. Al 
deze intelligente apparaten en toepassingen 
worden aan elkaar gekoppeld en werken 
feilloos in een bulletproof totaaloplossing in 
een realistische omgeving.  Zowel verlichting, 
verwarmen en koelen (HVAC), groene energie, 
audio- en video-integratie en life style maken 
van het KNX Experience Home een instapklare 
woning die klaar is voor nu en de toekomst. 
Het merk overschrijdend karakter van het 
KNX Experience Home is uniek in Europa.

>>>>

>>>>
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Het KNX Experience Home is geen statisch 
gegeven, maar evolueert als multifunctioneel 
platform constant mee met de allernieuwste 
trends. Met het gebouw en zijn infrastructuur kan 
dus veel verschillende kanten opgegaan worden. 
In eerste instantie wordt vanuit vier invalshoeken 
gewerkt: opleidingen, demonstraties, netwerken 
en testen. 

Opleidingsplatform: de partners geven op 
regelmatige basis infosessies en opleidingen over 
hun producten. Dit kan zowel naar professionelen 
als particulieren zijn.  

Demonstratieplatform: (kandidaat-)bouwheren, 
architecten, interieurvormgevers, aannemers, 
studiebureaus en projectontwikkelaars kunnen 
met de meest actuele toepassingen kennismaken 
en ze zelf uittesten in een realistische omgeving.

Netwerkplatform: een business-to-businesstool 
voor alle professionelen afkomstig uit 
bovengenoemde sectoren om nieuwe contacten 
op te bouwen, bestaande te onderhouden en te 
verstevigen.

Testplatform: Omdat het KNX Experience Home 
een realistische situatie weergeeft, is het de 
ideale plaats om nieuwe producten te beoordelen 
op hun mogelijkheden qua integratie en ze te 
onderwerpen aan een grondige fieldtest. Nieuwe 
producten kunnen moeiteloos gekoppeld worden 
aan de al zeer uitgebreide bestaande technische 
infrastructuur en getest worden op hoe ze zich 
gedragen tijdens dagelijks gebruik. Het KNX 
Experience Home is een instapklare woning en 
kan dus als referentie dienen voor elke bestaande 
of nog te bouwen woning.

Voor meer info en contact
Helgi Decreus  •  Projectmanager  
M  info@knxexperiencehome.be
T  0495/36 80 45

Opleiden, demonstreren, 
netwerken en testen

>>>>

>>>>



Elektro-installatiesystemen van OBO: 
een volledig programma.

VBS. Verbindings- en bevestigingssystemen
TBS. Overspannings- en bliksembeveiliging, aarding en potentiaalvereffening
KTS. Kabeldraagsystemen 
BSS. Brandbestendige systemen
LFS. Elektro-installatiesystemen
EGS. Module 45
UFS. Ondervloersystemen

OBO BETTERMANN nv
Bist 14  ·  B-2630 Aartselaar
Tel. 0 3 870 74 00 · Fax 0 3 887 40 00
E-mail: info@obo.be · www.obo.be

T H I N K  C O N N E C T E D .

OBO BETTERMANN sa
Bist 14  ·  B-2630 Aartselaar
Tél. 0 3 870 74 00 · Fax 0 3 887 40 00
E-mail: info@obo.be · www.obo.be



Elektro-installatiesystemen van OBO: 
een volledig programma.
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LEDVANCE® Downlights – van S tot XL. Met de nieuwste LED-technologie transformeren deze down-

lights tot absolute highlights. Compact, gemakkelijk te installeren en met een levensduur tot 50.000 uur. 

Met een effi ciëntie van meer dan 50 lm/W zijn ze ideaal voor in meubels en plafonds. 

LEDVANCE® Downlights – de S à XL. Avec la dernière technologie LED ces downlights se trans-

forment en vrais highlights. Compacts, faciles à installer et avec une durée de vie jusqu’à 50.000 heures. 

Avec une effi cacité de plus de 50 lm/W ils sont idéaux pour installation dans des meubles et plafonds.

LEDVANCE® Downlights:
duurzaam, effi ciënt en compact
durables, effi caces et compacts
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.

www.osram-benelux.com

Osram Ledvance 210x297mm.indd   1 13-12-10   16:50



► Ideaal voor binnen en buiten.

► Op de wand of aan het plafond.

► Fabricatie aluminium + gelakt glas.

► Twee kleuren : wit en antraciet.

► Een LED van 10,3 W + 900 Lumen.

► LED 4000 K of 3000 K.

► L : 247 mm - B : 149 mm - H : 72 mm.

MET PRISMA KOMT LED OPTIMAAL TOT ZIJN RECHT.

EEn GROOTS juwEElTjE van funcTiOnaliTEiT, vEElzijdiGhEid En cOmpacThEid



► Ideaal voor binnen en buiten.

► Op de wand of aan het plafond.

► Fabricatie aluminium + gelakt glas.

► Twee kleuren : wit en antraciet.

► Een LED van 10,3 W + 900 Lumen.

► LED 4000 K of 3000 K.

► L : 247 mm - B : 149 mm - H : 72 mm.

MET PRISMA KOMT LED OPTIMAAL TOT ZIJN RECHT.

EEn GROOTS juwEElTjE van funcTiOnaliTEiT, vEElzijdiGhEid En cOmpacThEid

Filiaal
Westelek

•
•
•
•
•
•

Rob Tavernierlaan 1

8700 Tielt

Tel : 051 40 60 62

Fax: 051 40 58 48

Mail: westelek@westelek.be 

Open van maandag tot vrijdag

van 8u tot 12u en van 13u tot 17u

Onder impuls van Patrick Goesaert 
startten wij eind 2009 in Tielt een 
filiaal van groep ALELEK onder de 
benaming Westelek Gh.

Het was zijn geesteskind, zijn droom.
Helaas op 11 maart 2011 ontviel Patrick 
ons al.

De ploeg die hij rond zich verzameld 
had, nam de uitdaging aan om door te 
gaan met dezelfde inzet.

Vandaag is Westelek een veelzijdige 
groothandel met extra specialisatie op 
vlak van licht, videofonie, parlofonie, 
automatisatie en KNX.

Op deze manier kunnen wij u op alle 
vlakken goed advies en ondersteuning 
bieden.

Onze ploeg bij Westelek:

Bjorn Dombrecht   Vertegenwoordiger
Jurgen Wielfaert   Vertegenwoordiger
Dieter Vandevoorde  Installatiemateriaal
Filip Van Steenbrugge  Logistiek
Dieter Van Steenbrugge  Filiaalleider
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Une solution pour chaque question … 

   Voor elke vraag een oplossing … 

FACILITY SYSTEMS  
         DESK2 

Desk2 is een design stekkerdoos, kan worden gecongureerd met de gangbare  
interna�onale stopcontacten, data, audio, VGA, enz .. 
 
DESK2 is ontwikkeld voor een exibel gebruik in het kantoor. 
Ontworpen voor conferen�ezalen, kantoor aan huis of voor desk sharing. 
DESK2 is vervaardigd uit aluminium en kan verkregen worden in verschillende  
kleuren. De materialen zijn van duurzame hoge kwaliteit.   
 
DESK2 est une mul�prises design qui peut être conguré avec les différentes 
prises de courant interna�onales  ainsi qu’avec les différents modules déjà  
existants comme data, audio, VGA, etc .. 
 
DESK2 a été développé pour une u�lisa�on exible dans les bureaux,  
les salles de conférence ainsi que pour du desk sharing. 

FACILITY SYSTEMS  
          CONI 

CONI est synonyme de exibilité sur le plan de travail, par exemple dans  
les salles de conférence et de forma�on CONI offre sur la table un accès 
 libre et individuel aux connexions d’alimenta�on, de médias et de  
données. Grâce à une profondeur de montage minimale, l’espace aux  
jambes reste parfaitement dégagé sous la table, également lorsque  
le système est installé près du bord. Les différents  aspects de surface  
standard en la système modulaire assurent une liberté créa�ve. 

CONI is synoniem met exibiliteit op de werkvloer , zoals vergaderruimtes, 
burelen .CONI  voorziet op het tafelblad een open toegang tot individuele 
stroomaanslui�ngen, media en data. Met een minimale installa�e diepte, 
zodat er ruimte aanwezig is voor de benen  onder de tafel, ook als het 
systeem is geïnstalleerd aan de rand van het tafelblad. De verschillende 
afwerkingen worden standaard geleverd en door het modulair systeem 
biedt het hierdoor een grote crea�eve vrijheid.           

It’s electric  



Filiaal
Electra Bree

•
•
•
•
•
•

Boneputstraat 28/2

3960 Bree

Tel : 089 480 450

Fax: 089 472 247

Mail: groothandel@electrabree.be 

Open van maandag tot donderdag 

van 8u tot 12u en van 13u tot 17u

vrijdag van 8u tot 12u en van 13u tot 15u30

Met Electra Bree NV, kreeg Groep 
ALELEK in 2005 een speler 
bij met jarenlange ervaring in 
zowel installatiemateriaal als 
huishoudtoestellen.

Al onze medewerkers genieten van een 
technische opleiding en/of jarenlange 
ervaring, zodat we iedereen kunnen 
bijstaan bij al hun technische vragen 
of problemen.

Dankzij ALELEK, kunnen wij ook een 
goede service bieden op het gebied van 
KNX, en dit is heden ten dage een zeer 
belangrijk aspect.

Het leveren van het materiaal gebeurt 
door ons eigen transport, zodat we 
ook hier een perfecte service kunnen 
garanderen.

Onze ploeg bij Electra Bree nv:

Aerts Koen  installatie     koen.aerts@electrabree.be
Jaeken Chris  verlichting/onderdelen toestellen chris.jaeken@electrabree.be
Kunnen Linda Toestellen     linda.kunnen@electrabree.be
Housen Yves  Vertegenwoordiger installatie  yves.housen@electrabree.be
Klaps Ron  Vertegenwoordiger installatie  ron.klaps@electrabree.be
Van Eycken Maarten Vertegenwoordiger huishoudtoestellen maarten.vaneycken@electrabree.be
Peeters Ivo  Magazijnmedewerker
Thaens Eddy  Magazijnmedewerker
Bloemen Roel Transport
Sven Craenen Filiaalleider     sven.craenen@electrabree.be
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