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Zomer spaaractie

In juli en augustus kan je EXTRA ballen sparen

Stofzuiger van de toekomst

BEAM Electrolux maakt het schoonhouden van iedere
leefomgeving kinderlijk eenvoudig.

De groothandel met

EXTRA ballen
In juli en augustus kan je EXTRA ballen sparen
Geldig bij onderstaande producten
Hager
Niko
Schneider
GE
Preﬂex
Draﬂex
Legrand
Ticino
Nexans runners

2 spaarpunten per bestelling van 500 euro
2 spaarpunten per bestelling van 500 euro
2 spaarpunten per bestelling van 500 euro
2 spaarpunten per bestelling van 500 euro
2 spaarpunten per bestelling van 500 euro
2 spaarpunten per bestelling van 500 euro
2 spaarpunten per bestelling van 500 euro
2 spaarpunten per bestelling van 500 euro
1 spaarpunt per bestelling van 500 euro

enkel geldig bij normale bestellingen, niet geldig bij projecten.

www.groothandelmetballen.be
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Voorwoord

digitaal aan de slag
Het schooljaar is alweer afgelopen. Het was waarschijnlijk voor de éne al wat beter
dan voor de andere, maar elke student geniet in ieder geval van een (welverdiende)
vakantie. Het wegvallen van de schoolse druk zorgt ook voor een iets lager ritme in
de meeste gezinnen. Een beetje op adem komen heet dat dan.
Even terugblikken op dit half jaar zal voor iedereen anders zijn. Voor de éne zat
het weer overvol en voor de andere mocht het misschien iets meer zijn. Uit de vele
contacten met klanten en volgens de cijfers van de branche is het globaal gezien wel
een positief half jaar geweest. De orderboekjes waren goed gevuld en de branche
heeft een mooie plus laten optekenen voor het eerste half jaar.
Het verleden kunnen wij niet meer veranderen, vandaar dat het belangrijker is om
vooruit te kijken naar dat wat nog komen zal.
Wat mogen wij verwachten van de rest van het jaar? En wat mogen wij verwachten
van de komende jaren? Voor welke uitdagingen staan wij en hoe kondigt de
economie zich aan?
Er zijn dus best wel wat uitdagingen waar wij samen voor staan. Op het gevaar af
om een eeuwige pessimist genoemd te worden, zet ik er toch enkele op een rijtje :
Wat met de bedreiging van het internet?
Wat met het “Iot” (Internet of Things)?
Wat met de nieuwe technieken?
Wat met domotica?
Wat met programmatie?
Wat met “It” in een installatie?
Wat zijn meerwaarde producten?
…
Het is misschien allemaal wat veel en wij dreigen door de bomen het bos niet meer
te zien, maar toch ziet de optimist in mij deze uitdagingen eerder als een extra
mogelijkheid om zich te onderscheiden. Samen kunnen wij deze uitdagingen
ompolen tot een mooie opportuniteit.
Het is dan ook één van onze taken om jullie hierin bij te staan. Wij houden voor jullie
ten allen tijde de vinger aan de pols van de meest recente en nieuwe technieken, wij
zoeken voor jullie steeds verder naar merken en producten die minder “last” hebben
van het internet en wij verzamelen constant informatie zodat wij intern over de
nodige kennis beschikken om jullie te ondersteunen.
Deze kennis delen wij maar al te graag met jullie via onze mensen en/of onze
opleidingen. Onze productspecialisten staan samen met de medewerkers van de
filialen ter jullie beschikking. Tijdens onze opleidingen of inspiratie-momenten,
algemeen of op maat, worden er verschillende thema’s aangehaald die ons samen
moeten klaarstomen voor de toekomst.
Samen staan wij sterker. Laat ons jullie inspireren!

Urbaan & Hein
De Bruyn

W
NIEU
GT1M3L

Maak kennis met de vernieuwde GT-reeks:
alles mag gezien worden.
7” wordt de nieuwe standaard bĳ modulaire videofonie. Maar als het
budget of de beschikbare ruimte wat beperkter is, bevelen we warm
onze 3,5” variant aan. Beiden hebben een unieke groothoekcamera
van maar liefst 170° zodat alles gezien mag worden.

GT1C7L

Exclusief verdeler: CCI nv | Louiza-Marialei 8/5, 2018 Antwerpen
T: 03/ 232 78 64 | info@ccinv.be | www.ccinv.be

APOLLO platte LED-pendelarmatuur
De platte LED-pendelarmatuur APOLLO combineert kracht en precisie. Deze verlichtingsoplossing is nu ook
verkrijgbaar als APOLLO + SENSOR (met bewegingssensor) of in de ONE-versie.
APOLLO en APOLLO + SENSOR zijn standaard uitgerust met DALI. APOLLO ONE is
uiterst geschikt voor grote volumes.

www.teconex.eu
Teconex SA/NV - Rue de Magnée 108 - 4610 Beyne-Heusay - T: +32 (0)4 358 85 75 - F: +32 (0)4 358 23 73 - info@teconex.be - www.teconex.eu

PRODUCTEN IN DE KIJKER
LT-CTR01B

4 Zones - RGB(W)

LT-CTR-CCT-01

4 Zones - Tunable white

LT-CTR02B

4 Zones - Single color

LT-RF-TO-DMX-01

RF ontvanger met DMX-512 output
Compatibele afstandbedieningen:
LT-CTR01B - LT-CTR-CCT-01 - LT-CTR02B

Specials made in Europe !

Volgens uw specificaties - Ideaal voor uw projecten
LEDline Go Lijnverlichting - IP44:
CONSTRUCTIE

Lumen output van 4615 tot 10461.
Eigen basis-profielen verkrijgbaar.
Past ook op andere basis-profielen.
Niet dimbaar / 1-10V dim / DALI dim.
Verkrijgbaar met nood-unit.

PARAMETERS

LEDbase 1530 Alu. Arm. - IP44/IP65
133 Lm/W.
Lumen output van 3846 tot 7200 Lm.
Niet dimbaar / 1-10V dim / DALI dim.
Andere configuraties op aanvraag.

Lichttegels 600 x 600 mm - IP44 :
Vermogen aanpasbaar op uw vraag.
Lumen output van 4615 tot 10461.

STUDIE

IDEE

DESIGN

KNOW
HOW
CREATIVITEIT

Lichttegels 300 x 1200 mm - IP44 :
Vermogen aanpasbaar op uw vraag.
Lumen output van 2850 tot 7520 Lm.

Lichttegels
LEDbase
LEDline GO

Info:

Prinsenweg 9, Bus 7 - B-3700 Tongeren
Tel. +32 (0)12 23 10 31
Fax: +32 (0)12 23 41 18 - www.lumotronic.eu - E-mail: sales@lumotronic.eu
2017-02 - Volt Magazine .indd 1
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Dé oplossing voor het monteren
van mediatoestellen met bedrading
Voor ADSL modems, routers,
RJ45 verbindingen, telefonie, audio,
netwerk switch, patch panel, ...
4 stopcontacten

Doorzichtige deur

Fix-o-Rail
media
Deze Fix-o-Rail kast voor telefonieen media-aansluitingen vormt één
uniform geheel met uw tellerkast 25S60 en
Fix-o-Rail 3-rijen. Voor meer ruimte
kan men opteren voorde 4 rijen versie.
GE imagination at work

ge.com/be/industrialsolutions

Zelftappende
schroeven of
montagestrips

Optioneel:
DIN rail voor montage
modulaire apparatuur
Eenvoudige montage op de
geperforeerde profielen

De standaard. Hergedefinieerd.
LEDVANCE® LED armaturen.
LEDVANCE blijft haar assortiment LED armaturen uitbreiden met nieuwe producten. Zo is de Panel LED nu
ook beschikbaar in 120 x 30 cm en introduceert LEDVANCE de High Bay LED in nieuwe kleurtemperaturen.
De Floodlight LED serie is aangevuld met een asymmetrische uitvoering en met de Floodlight Sensor. Daarnaast is de Spot LED nu ook beschikbaar in een dimbare versie.
Deze en nog meer uitbreidingen in het assortiment zijn nu beschikbaar, om uw dagelijks werk nog gemakkelijker te maken! LEDVANCE biedt voor elke toepassing een armatuur dat perfect aan alle eisen voldoet.

3
jaar
garantie

5
jaar
garantie
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—
S200 serie, absolute
kwaliteit bewijst zichzelf.
Dat laten wij u graag gratis
uitproberen.

De S200 serie is volledig geoptimaliseerd naar uw behoeften. De belangrijkste voordelen
zijn: aanraakveilig, schok- en trillingsbestendig, high-performance, ruimtebesparend,
aansluitgemak en state-of-the-art behuizing. Met dezelfde veelzijdigheid bieden we,
voor UL489 en CSA22.2 N0.5 toepassingen, eveneens een heavy-duty automaat: de SU200.
Maak nu gebruik van onze actie ‘Try before you buy’ en test onze nieuwe generatie
S200 installatieautomaten zelf. Lever tot 5 automaten in en ontvang er gratis ABB S200
automaten voor terug. Aanmelden doet u snel en eenvoudig op onze speciale
actiepagina: www.abb.nl/installatieautomaten

ABB_ECHT1748_VOLT_Adv_S200_210x297mm_NL.indd 1
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19” Cabinets
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STOFZUIGER VAN
DE TOEKOMST
BEAM Electrolux maakt het schoonhouden van iedere leefomgeving kinderlijk eenvoudig.
Met het nieuwe Retraflex opzuigbare slang systeem is het centraal stofzuigsysteem altijd
binnen handbereik. De slang is direct uit de muur te trekken en even gemakkelijk terug op
te bergen na gebruik.
NIEUW: Retraflex opzuigbare stofzuigslang
Al sinds het onststaan van het centraal stofzuigsysteem
is men gewend een lange stofzuigslang met zich mee te
dragen van aansluitpunt naar aansluitpunt. BEAM
Electrolux brengt daar nu verandering in met het
opzuigbare Retraflex slang systeem.

Werking & Installatie
De Retraflex stofzuigslang met een lengte van 9, 12 of
15 meter is direct uit de muur te trekken vanuit een
twee duims buizensysteem met extra stromende
bochten. Na gebruik van de stofzuigslang kan deze
terug de muur in worden gezogen met behulp van de
zuigkracht van de centrale stofzuigunit.
Installatie van het nieuwe Retraflex slang systeem
verschilt maar nauwelijks van traditionele stofzuig

installaties en is daarom zonder bijscholing gemakkelijk
te installeren. Er wordt enkel gebruik gemaakt van extra
lange bochten zolang de slang zich in de leidingen
bevindt.

Totaalpakket
‘We bieden voor elk project een oplossing. Met krachtige,
betrouwbare, doch geluidsarme en onderhoudsvrije
centrale stofzuigunits’ aldus Joost Krijnen, directeur bij
BEAM Electrolux Benelux. ‘Maar daar stopt het niet bij.
We stellen diverse tools ter beschikking, van een online
stofzuigsysteemberekeingsprogramma tot uitleg en
demonstraties in de showroom voor opdrachtgever en
personeel. Zo zet BEAM Electrolux dit jaar sterk in op
innovatie en ondersteuning voor de vakhandel.’

www.stofzuigers.com
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INSTALLATIEKITS
VOOR HET
INSTALLATIEKITS
VOOR HET
CENTRAAL
STOFZUIGSYSTEEM
CENTRAAL
STOFZUIGSYSTEEM
S

promo!

Stofzuigsysteem
Stofzuigsysteem met
met drie
drie
standaard
standaard aansluitingen
aansluitingen

1199,-

Stofzuigsysteem met drie
van
voor
van 1470,15
1470,15
voor aansluitingen
standaard
(incl.
(incl. btw)
btw)

promo!

1199,-

•• Geschikt
Geschikt voor
voor woonoppervlakken
woonoppervlakken
tot
250
m2
van
voor
tot circa
circa
2501470,15
m2
•• Inclusief
Inclusief slang
slang &
& borstelset
borstelset met
met(incl. btw)
aan-/uitschakelaar
aan-/uitschakelaar 9
9 meter
meter
• stofzuigsysteem
Geschikt voor
woonoppervlakken
•• Het
wordt
geleverd
Het
stofzuigsysteem
wordt
geleverd
met
BEAM
Platinum
SC335
met een
een
BEAM
Platinum
SC335
tot circa 250 m2
stofzuiger,
stofzuiger, drie
drie Eurostyle
Eurostyle
• Inclusief
slang
& borstelset met
stofzuigcontacten,
stofzuigcontacten, 24
24 meter
meter buis
buis
aan-/uitschakelaar
met
met bijbehorende
bijbehorende bochten
bochten en
en 9 meter
hulpstukken
hulpstukken
• Het stofzuigsysteem wordt geleverd

EEXX
FFLL
AA
RR
EETT
RR

met een BEAM Platinum SC335
stofzuiger, drie Eurostyle
*informeer
*informeer bij
bij uw
uw vertegenwoordiger
vertegenwoordiger voor
voor de
de nettoprijs
nettoprijs
stofzuigcontacten, 24 meter buis
met bijbehorende bochten en
hulpstukken

promo!

Stofzuigsysteem
Stofzuigsysteem met
met Retraflex
Retraflex
opzuigbare
slangen
opzuigbare
slangen
*informeer bij uw vertegenwoordiger voor de nettoprijs
van
van 2548,14
2548,14 voor
voor

NIEUW
NIEUW

1999,-

EX

*informeer bij uw vertegenwoordiger voor de nettoprijs

FL

stofzuigsysteem geschikt voor
woonoppervlakken tot circa
350 m2
*informeer
*informeer bij
bij uw
uw vertegenwoordiger
vertegenwoordiger voor
voor de
de nettoprijs
nettoprijs
• Met het nieuwe Retraflex
opzuigbare slang systeem
• Het stofzuigsysteem wordt
geleverd met een BEAM
Platinum SC385 stofzuiger,
twee Retraflex slang systemen
12 meter, 36 meter buis met
bijbehorende bochten en
hulpstukken

A

1999,-

R

promo!
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R

(incl.
(incl. btw)
btw)

•• Compleet
Compleet centraal
centraal
stofzuigsysteem
stofzuigsysteem geschikt
geschikt voor
voor
woonoppervlakken
woonoppervlakken tot
tot circa
circa
350
350 m2
m2
•• Met
Met het
het nieuwe
nieuwe Retraflex
Retraflex
opzuigbare
Stofzuigsysteem met Retraflex
opzuigbare slang
slang systeem
systeem
•• Het
wordt
Het stofzuigsysteem
stofzuigsysteemopzuigbare
wordt
slangen
geleverd
geleverd met
met een
een BEAM
BEAM
Platinum
Platinum SC385
SC385 stofzuiger,
stofzuiger,
twee
systemen
twee Retraflex
Retraflex slang
slangvan
systemen
2548,14 voor
12
12 meter,
meter, 36
36 meter
meter buis
buis met
met
(incl. btw)
bijbehorende
bijbehorende bochten
bochten en
en
• Compleet centraal
hulpstukken
hulpstukken

NIEUW

Klanten zakken massaal af naar Bouwelek voor een
lekker frietje en een frisse pint. Gezelligheid troef!
Klant Monolith wint buiten-BBQ van Boretti.

Het voetbalseizoen start opnieuw
begin augustus. Groep Alelek
zal erbij zijn met een exclusieve
skybox op STVV.

#ST
V

V

#Gezelligheid
troef

Nieuwe ontwerpen van LUNATRIX
zijn top. Schitterende kwaliteit
en design voor een aanvaardbare
prijs. Exclusief voor de
installateur!
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#twee

Neem een kijkje op Bauknecht.be en bewonder het
zeer mooie design. Kwaliteit-Design-Innovatie.

Groep Alelek wint de eerste prijs tijdens het Ledvance
Benelux Golfevent in Tilburg. Onze Nederlandse
collega’s het nakijken geven, zalig, het zal nooit
wennen! Geslaagd event.

#Kwaliteit
Design
Innovatie

#Golf
even

#m
eet
gree en
t

Tweede “meet en greet” bij Alelek was opnieuw een succes.
Tevreden leveranciers en tevreden klanten!
Een moderne foodtruck zorgde voor sfeer. Gezellig!
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De nieuwe flyers van
LUNATRIX zijn gearriveerd.
Mooi! Vraag ernaar bij uw
vertegenwoordiger.

Nieuwe vertegenwoordiger
voor Electra Bree. Wij heten
Stefan welkom en wensen
hem veel succes!

Extra versterking voor Alelek :
Patrick stuurt het magazijn
aan en Wesley helpt Hans op
de binnendienst.

#Handba

l

Handbal Achilles Bocholt landskampioen en bekerwinnaar.
Een unieke prestatie. Electra Bree was erbij.

BEANTWOORD JE DEUROPROEP VIA
BEANTWOORD
JE DEUROPROEP VIA
JE SMARTPHONE
JE SMARTPHONE

2
2

Draads
Draads

€485,,-€485
Kit mini note + 1722/858
voor
eengezinswoning
met doorschakelfunctie naar smartphone
Kit mini
note + 1722/858
voor eengezinswoning met doorschakelfunctie naar smartphone

· Touchscreen kleur monitor 7" Cx-Modo
· Beeldgeheugen - tot 100 foto's
· Touchscreen kleur monitor 7" Cx-Modo
· 2 draads niet gepolariseerd
· Beeldgeheugen - tot 100 foto's
· Tot 3 binnenposten + interface 1722/58 in parallel met intercom
· 2 draads niet gepolariseerd
· Yokis interface: de monitor kan tot 8 Yokis Radio modules
· Tot 3 binnenposten + interface 1722/58 in parallel met intercom
en 4 scenarios beheren
· Yokis interface: de monitor kan tot 8 Yokis Radio modules
· Met module 1722/58 “doorschakelen op smartphone”
en 4 scenarios beheren
· Gemakkelijke installatie en programmatie door Dip-switch
· Met module 1722/58 “doorschakelen op smartphone”
· Gemakkelijke installatie en programmatie door Dip-switch

VOORBEDRADE
GERIBDE BUIS

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.

een betrouwbaar product
uit uw regio!

D14403N

Draflex-185x133-Digi-D14403NL-FR.indd 1
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Ook als
KNX-v
ers
verkrijg ie
baar

3m

intelligent
hoog freqentie
sensor 160°

3 zones
schaalbaar
3x 1-8m

max.

IP 54

7m

4m

2m

2-2000 lux

10 sec-30 min

instelbaar

mode

energie
besparend

functioneel
garantie

iHF 3D. Maakt buiten het verschil.

VSA Belgium
Hagelberg 29 | B-2440 Geel (B)
T +32 14 25 60 50
E info@vsabelgium.be
I www.vsabelgium.be

Adv_Alelek_iHF3D_VSABel_B210xH148_BE.indd 1

Volledig, compromisloos, foutloos. De iHF 3D is de perfecte bewegingsmelder voor buitenshuis. Zowel tegen gevels en onder carports als op terrassen en parkeerplekken – de
intelligente HF-sensor schakelt het licht alleen in wanneer het echt nodig is.
Enerzijds omdat de iHF 3D menselijke bewegingen kan onderscheiden van struiken, kleine
dieren en regen. En anderzijds omdat de gebruiker het registratiegebied van maximaal 7 m
in alle drie richtingen nauwkeurig kan instellen, aangepast aan zijn wensen. En dat onder alle
weersomstandigheden.

www.steinel.de

12-06-17 10:56

www.lithoss.be
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Niets staat een leuk moment in de weg

Novy brengt leven in de keuken
De geur van koffie of versgebakken pannenkoeken? In de keuken is het
heerlijk genieten. De onopvallende dampkap Pure’line filtert minder aangename
geurtjes stil en discreet weg. Zo worden die tafelmomenten met het gezin
voortaan nog gezelliger. Ontdek al onze producten op www.novy.be

Nieuwe 2-draads universele drukknopdimmer plus
Met de 2-draadse universele drukknopdimmer in de muur dim je elke lamp (3-300W)
volgens de ideale curve, alle ledlampen van 3 tot 200W incluis. Naast het standaardproﬁel
heeft hij 7 bijkomende dimproﬁelen voor onder meer elektronische en elektromagnetische
transformatoren, klassieke ledlampen en ﬁlament-ledlampen. Zijn stand-by verbruik is beperkt
tot 0,15W. De geïntegreerde CAB-ontstoorder haalt in CAB-gevoelige regio’s zoveel mogelijk
storende signalen uit het net om de meeste lampen optimaal zonder flikkering of gebrom te
doen branden.

PA-805-01_ADV_2-draads_drukknopdimmer_A4.indd 1

PA-805-01

www.niko.be/dimmers
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New catalogue to be revealed on
April 4-9, 2017

HALL 13 BOOTH C14

www.TAL.be

—
Kabeldoos 3665.
Snel, sterk en muurvast.
Maak kennis met
klemvast installeren.

De nieuwe waterdichte kabeldoos 3665 (IP65) bespaart tot wel 70% op
installatietijd t.o.v. reguliere kabeldozen met wartels! Het geheim is de
‘krokodillenbek’. Deze innovatieve gepatenteerde kabelvergrendeling klemt
zich vast in de kabel. Dat betekent kabel doorvoeren en vastklemmen in
een klik, zonder gereedschap. Zo wordt een gegarandeerd veilige en solide
verbinding gemaakt. Verder biedt de kabeldoos 3665 o.a. elastische doorsteekvliezen, royale lasruimte en een deksel die u met de hand vastklikt.
Kortom klemvast en razendsnel. Laat u verrassen door de slimme
voordelen op: abb.nl/kabeldozen

ABB_ECHT1633_VOLT_Adv_Kabeldoos-3665_210x297mm_NL.indd 1
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NEW
catalogue
NEW
collection

Discover more on
www.deltalight.com
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DE EVOLUTIE
VAN DOMOTICA

V A N

D O M O T I C A

/
3G

Welcome
simplicity.

4G
W

IF I

VOOR DE INSTALLATEUR
1. Sluit alle producten van het systeem MyHOME* aan op de bus
2. Sluit MyHOMEServer1 aan:
Automatisch wordt de volledig installatie gescand. In een mum van tijd worden alle actuatoren
geconfigureerd
3. Open de App MyHOME_Up:
Het enige dat hoeft gedaan
te worden is het koppelen
van actuatoren en
bedieningen

BUS

Identification
Actuateur / Output

MyHOMEServer1

Appuyer sur
un des boutons de l’appareil
pour associer
l’actuateur / output

* Upgrade van bestaande
MyHOME installaties

VOOR DE KLANT
Programmatie
zonder software

Eenvoudige creatie
van scenario’s op basis van

Eénzelfde App voor
installateur en eindklant

Integratie
met 3de partijen

TIJD

MUZIEK
(Nuvo, Sonos)

VOORWAARDE

SLIMME LAMPEN
(Philips Hue, Lifx)

GEOLOCATIE

SMART TV
(Samsung, LG)

21/04/17 15:22

ERLICHTING

_MARCEL DOWN

MARCEL downlights

MARCEL voelt zich in elk interieur thuis.
Stel zelf je MARCEL downlight samen.
Combineer onze kwaliteitsvolle LED module
met binnenring (goud/zwart/wit) en buitenring (zwart/wit)
Oneindig veel combinaties mogelijk. Vast of richtbaar.
Voor elk interieur wat wils.

STAP 1

MA

STAP 2

GPA01MARCELBASEW
GPA01MARCELBASEZ

RC

STAP 3

GPA01MARCELRING(ADJ)W
GPA01MARCELRING(ADJ)Z
GPA01MARCELRING(ADJ)G

EL

GPAMARCELLED2700
GPAMARCELLED3000

Kies een led module.
Verkrijgbaar in 2700K en 3000K.

Kies een binnenring.
Verkrijgbaar in wit, zwart en goud.
Vast en richtbaar.

Kies een buitenring.
Verkrijgbaar in wit en zwart.

_TECHNISCHE FICHE >>
LED Power
CREE MAX11W
Lumen output 850 Lumen
Input Voltage
38VDC 250mA
CCT
2700 / 3000K CRI>90
Beam Angle
40°
Extra
DIMMABLE
Hoogwaardig aluminium

Uw groothandel

altijd in de buurt

FILIAAL ALELEK
Industriepark - kolmen 1225
3750 Alken
T 011 31 13 31 - F 011 31 37 32
alelek@alelek.be
FILIAAL BRUSSELEK
Paardenweidestraat 3
1861 Wolvertem-Meise
T 02 270 48 63 - F 02 270 48 64
brusselek@brusselek.be
FILIAAL WESTELEK
Rob. Tavenierlaan 1 8700 Tielt
T 051 40 60 62 - F 051 40 58 48
westelek@westelek.be
FILIAAL ELECTRA BREE
Boneputstraat 28b - 3960 Bree
T 089 48 04 50 - F 089 47 22 47
groothandel@electrabree.be
FILIAAL KEMPELEK
Nikelaan 7 - 2430 Laakdal
T 013 61 87 90 - F 013 61 87 99
kempelek@kempelek.be
FILIAAL BOUWELEK
Atealaan - 2200 Herentals
T 014 50 12 50
info@bouwelek.be

