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Start Spot
Downlights met geïntegreerde LEDs

Start Spot is een reeks LED inbouwspots 
die een hoge efficiëntie en uitstekende 
kwaliteit perfect samenbrengt. De 
reeks is beschikbaar in IP20 en IP65 
versies, met kleurtemperatuur 3000K, 
4000K en nu ook 6500K.

Kenmerken:
■■ NIEUW: dimbaar en SunDim

■■ NIEUW: verbeterd, lager profiel, 
slechts 41mm

■■ Spot met geïntegreerde LEDs met 
hoog rendement

■■ IP20 richtbare versie met uniek 
lensontwerp

■■ IP65 vaste versie met matte lens

■■ Met een plafondopening tussen 
65 en 74mm biedt deze spot een 
directe LED-vervanging voor de 
meeste halogeen inbouwspots op 
de markt

■■ Energieklasse: A++, A+, A

■■ Onderhoudsarme 
verlichtingsinstallatie met een 
levensduur van 30.000 uur

■■ LED technologie voor lagere 
onderhoudskosten en energie-
efficiënte oplossingen

www.feilosylvania.com

*Vaste versies / **Richtbare versies

*
20

**
65

JB0510_Sylvania_Start_Spot_Advert_210x297_NL_02.indd   1 13/10/2017   12:49



Voorwoord

50 Jaar...
2018 zal de geschiedenisboeken ingaan als een belangrijk jaar. Denk immers maar 
aan de unieke top tussen Amerika en Noord-Korea of de bombardementen van de  
VS op Syrië. Dichter bij huis denken wij aan het F-16 dossier of de gemeenteraads-
verkiezingen in oktober.

Maar dit alles verbleekt natuurlijk met het 50-jarige bestaan van GROEP Alelek A.  
Inderdaad, 50 jaar geleden hebben 2 enthousiaste dertigers (Hugo Philtjens en  
Urbaan De Bruyn) Alelek boven het doopvont gehouden. Over het afgelegde  
“parcours” en hoe Alelek is uitgegroeid tot GROEP Alelek kan je verder in het  
magazine het één en het ander terugvinden. De grote lijnen, maar zeker ook de  
kleine anekdotes die onze geschiedenis “gekruid” hebben komen aan bod. Achterom 
kijken met de nodige nostalgie kan belangrijk zijn, vaak worden er immers te weinig 
lessen getrokken uit de geschiedenis, maar de blik vooruit richten is immers even  
belangrijk. Daarom bieden wij ook een blik achter de schermen van de nabije  
toekomst van GROEP Alelek. Zoals je zal zien, staat er wat dat betreft toch ook  
nog wel heel wat te gebeuren.

Wij zijn natuurlijk uitermate trots op dit jubileum, het is immers in deze “snelle” tijden 
niet elk bedrijf gegeven om 50 kaarsjes uit te blazen. Maar tegelijk beseffen wij maar 
al te goed dat wij dit nooit hadden gehaald zonder onze trouwe klanten en onze  
goede leveranciers. Jullie, onze klanten, hebben ons gesteund in al die jaren  
waardoor Alelek is kunnen uitgroeien tot een echte GROEP. 50 X Dankuwel !
Deze erkentelijkheid, hoewel zeker welgemeend, klinkt misschien wat “hol” hoor ik u 
denken. Maar ook daar hebben wij aan gedacht. GROEP Alelek voorziet een unieke 
aktie in de 5de maand van hun 50-jarig bestaan. Verder in dit magazine kan je er  
alles over lezen en uw vertegenwoordiger zal er u uiteraard ook alles over kunnen 
vertellen.

Nogmaals een heel groot dankuwel aan alles en iedereen die van veraf of kortbij  
betrokken geweest is bij de afgelopen 50 jaar van GROEP Alelek. Op naar de  
volgende 50.



Resi9:
de modulaire kasten 
van de nieuwe 
generatie
 
Vol spitsvondigheden!

Schneider Electric nv/sa
Klantendienst: +32 (0)2 37 37 502
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Lichteffi  ciëntie in het kwadraat.
Met de door STEINEL ontwikkelde lenzenmatrix en de volledig draai- en 
kantelbare plat-design-lichtkop kan een perfecte verlichting langs ge-
bouwen of bijzonder brede oppervlakken worden bereikt. De krachtige 
high-end-leds geven met slechts 24,8W een indrukwekkende lichtsterkte
van 2400 lumen. De geïntegreerde basislicht-leds zorgen voor oriëntatie
en voor veiligheid bij een minimaal energieverbruik. De sensor heeft een 
registratie van 240° en een reikwijdte van 12m. De afzonderlijk aange-
boden slave-versie kan eenvoudig via een kabel worden gekoppeld.

www.steinel.de

240° 5 sec - 15 min. handbediende
instelling

30 jaar
Ø4,5u/dag

4000 K
neutraal wit

max. 12m 2 - 1000 Lux 360° basislicht
helderheid

2400 lm
97 lm/W

4400 lm
92 lm/W

soft light
start

XLED PRO Wide
(zwart en wit)

XLED PRO Square
(zwart en wit)

XLED PRO Wide XLED PRO Square

functionele 
garantie

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

(zwart en wit)(zwart en wit)

XLED PRO Square
(zwart en wit)

(zwart en wit)

XLED PRO Square
(zwart en wit)
XLED PRO Square
(zwart en wit)

Adv_Alelek_XLEDPROSquare&Wide_B210xH148.indd   1 14-03-17   08:20

SNEL EN MAKKELIJK
HERKENBAAR

DANKZIJ DE NIEUWE LABELING
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Wij denken graag 
met u mee, zowel 
technisch, commer-
cieel en logistiek

ONZE
TROEVEN

Eigen studiedienst 
verlichting. Voor 
het juiste licht, 
de juiste plaats.

Dagelijkse 
aanvulling van 
onze voorraad

Afhaalbox = 
Afhalingen volgens 
jouw tijdschema 
24/07

Eigen transport 
met stipte en 
betrouwbare 
service.

Gemotiveerde 
medewerkers met 
kennis van zaken.

De Boneputstraat is tot ver buiten Bree gekend. Neen, niet omwille van de 
tennisschool van Kim Clijsters, maar wel omwille van… Electra Bree. 

Sinds vele jaren een gekend adres en een vaste waarde. 
Een jong en enthousiast team heet de klant van harte welkom.

De interactieve vernieuwde domotica en verlichtingstoonzaal is zeker 
de moeite waard om eens te bezoeken.

ELECTRA BREE
Boneputstraat 28/2 - 3960 Bree

T +32(0)89/48 04 50 - M info@electrabree.be
Openingsuren: 

ma. - do.: 8 tot 12 uur / 13 tot 17 uur - vr.: 8 tot 12 uur / 13 tot 15.30 uur - za.: 9 tot 12 uur

ELECTRA BREE // UW ELEKTRO GROOTHANDEL

www.groepalelek.be

GROEPALELEK BRANDS

KEMPELEK
GROEP ALELEK

EIGEN IDENTITEIT

Zichtbare link naar de GROEP

NEW

Gra�sche elementen (pijlen) toegevoegd om de cirkel
in beweging te zetten. Een �rma met energie in beweging.

ELECTRA BREE BOUWELEK



  
Bekijk de video

— 
Evago  
De minimalistische weg  
naar maximale hoogte
Geen plafond is te hoog voor de nieuwste Evago. De compacte Evago maakt 
vluchtwegverlichting tot 12 meter hoogte mogelijk. Op reguliere 3 meter 
plafondhoogte profiteert u van een ongekend sterke spacing van 23 meter. 
Het futuristische ontwerp combineert de hoogste staat van bedrijfszekerheid 
met specifieke lichtoptiek voor gangen, open ruimtes én trappenhuizen. Met 
Evago maakt u uw keuze op esthetische grond zonder concessies te doen aan  
de technische functionaliteiten van vluchtwegverlichting. www.vanlien.be

ABB_ECHT1604_Evago_advertisements_vluchtroutewegverlichting_A4.indd   2 20-04-17   10:21



new vega

Ruim
en doordacht

Annonce_New-Vega_Belge_FR+NL_A5.indd   1 21/08/2017   14:41

Nieuwe professionele bewegingsmelders 
De nieuwe 3000 series, technologie van de volgende generatie.

We hebben de behoeften met onze klanten geinventariseerd en onze 3000-serie daarom aangevuld. We hebben nu inbouw- en opbouwsensoren 
in het vierkant of rond. De echte innovatie is echter de grotere compatibiliteit met de belangrijkste interfaces. Of het nu om COM1, PF, DALI, 
KNX of LiveLink gaat, met onze 3000-seriekunnen de grootste plannen, met geringe inspanning, worden omgezet in realiteit.

Vol trots kunnen we ook nog mededelen dat we het instellen en bedienen van deze sensoren heel makkelijk hebben gemaakt. Met behulp van de 
Smart Remote afstandsbediening kunt u deze sensoren heel eenvoudig instellen en/of bedienen met een smartphone of tablet.

www.steinel.be

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

IS 3180 IS 3360 IS 3360 MX Highbay HF 3360

IS 345 IS 345 MX Highbay NM 5000-3 Light Sensor Dual Smart Remote

Adv_S3000_VSABelgium_B210xH148mm.indd   1 29-11-17   08:52



De Franke keukenkraan vormt het 
kernstuk van elke Franke spoeltafel 
en is dé blikvanger in uw keuken.

Make it wonderful  
at Franke.be 

01718-11-17 advertentie Alelek 190x277.indd   1 1/12/17   09:02



GTDMBN GT1C7 GT1M3GTMKBN

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

De vernieuwde GT serie met 
panoramisch 170° breedhoekbeeld.

DETAIL
EEN OOG VOOR 

Differentieelschakelaar Type B

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

www.teconex.eu

Permanente 
monitoring van de 
lekstroom 
(3 LED’s + hulpcontact)

Maximale 
kortsluitstroom : 10kA

Periodieke test : 
éénmaal per jaar

Positie On

Positie Off na manuele 
interventie

Positie Off na fout of 
indrukken van testknop

De gevoelige en robuuste differentieelschakelaar Type B detecteert elke lekstroom, zelfs in gelijkstroom. Voor hij in werking treedt, 
geeft hij ook informatie over de omvang van het lek (LED-weergave met 3 niveaus + hulpcontact voor afstandsmelding) en, wanneer hij 
in werking treedt, geeft hij de reden daarvoor aan (ON, OFF manueel, OFF-fout of test). Er bestaat ook een versie voor omgevingen met 
frequentieregelaars !



7 / JUNI / 2018

Meet Greet
food

7 / JUNI  / 2018 - start om 16u30
Filiaal BOUWELEK
Schrijf je nu in via info@bouwelek.be
geef even mee met hoeveel je aanwezig zal zijn

drinks&
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-805-01www.niko.be/dimmers

PA-805-01_ADV_2-draads_drukknopdimmer_A4.indd   1 4/04/17   16:20



HOME

Home action

MANUAL

WIZARD4

HOME
BOOST1

BOOST2
HOME

Living room

MANUAL MODE

4 hourse 12 minutes remaining

21°
TODAY 16:30

Partly 
cloudy

65%

Home Milan
HOME

Living room

Home Milan

My schedule 18:30
09:00

65%

Partly 
cloudy

Partly 
cloudy

00

24

19°

LIVING ROOM

BOOST

30 Minutes

Heat up your home with a touch: quickly choose how long do you want to warm 
up your home and keep your heating system ON

HOME

Living room

BOOST

32 minutes remaining

Today 16:30

65%

Partly 
cloudy

Home Milan

Home Milan

HOME MULTI LOCATION
LOGIN

REGISTRATION NETWORK

Milano

Viale Mario Rossi, 1

5 km

Email

Address

City
CAP

Nation*

Email address*

Name*
Mandatory

Surname*

CONNECT TO NETWORK

Wi-Fi Casa

Wi-Fi 2

Wi-Fi 3

Select the Wi-Fi network you want to connect your Stop&Go

Choose the first group of days you want to program (es. work days)

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

CREATE A PROGRAM
Do you want the same schedule for all days?

Yes No

PROGRAMS1

PROGRAMS

Living room

My schedule

New Program

17° 20°
18°

17° 20°
18°

OFF

HOME

Living room

THERMOSTAT OFF

4 hourse 12 minutes remaining

TODAY 16:30

Partly 
sunny

65%

Home Milan

18°
Ground Floor

21°
First Floor

16°
Basement

24°
Pool

Location service

Distance thresold

LOCATION SERVICES

Forgot your password?

Want to delete your account?

Show password

Remember me

SMARTHER 
DE SLIMME THERMOSTAAT 

Gebruiksvriendelijk en altijd “connected”.
Comfort en energiebesparing waar u ook bent. Deze wifi-thermostaat past  
in elke interieurstijl met zijn minimalistisch en verfijnd design met dunne 
vormgeving, een glaseffect en een witte afwerking.
Met de app en de smartphone kunt u heel eenvoudig uw eigen programma's 
invoeren en genieten van een slimmer klimaatbeheer - zelfs wanneer u niet 
thuis bent.

Meer info? Surf snel naar www.bticino.be en download de brochure.

BT_smarther_VoltMagazine_210x297mm_NL_FR.indd   1 19/10/17   17:04



WIJNKASTEN

www.avintage-belgium.be
www.assist2enjoy.be

De Franse fabrikant van wijnkasten biedt een zeer uitgebreide keuze
met een aanbod van 16 inbouwmodellen en 11 vrijstaande modellen.

WIJNKASTEN

www.avintage-belgium.be
www.assist2enjoy.be

De Franse fabrikant van wijnkasten biedt een zeer uitgebreide keuze
met een aanbod van 16 inbouwmodellen en 11 vrijstaande modellen.



NEW CATALOGUE 
OUT NOW!

www.lithoss.be



Vandaag is je keuken niet 
enkel meer de plaats waar 
je kookt en eet. De keuken is 
uitgegroeid tot het hart van 
je woning … waar je leeft, 
geniet, je vrienden ontvangt. 
Jouw keuken moet dan ook je 
persoonlijkheid weerspiegelen 
en vertellen wie jij bent.  

Smeg. It’s so me.
Omdat je keuken vertelt wie jij bent.

Victoria

Victoria 
Gasfornuis

Daarom brengt Smeg met ‘It’s 
so me’ zijn uitgebreide gamma 
keukenapparatuur opgedeeld 
in een aantal inspirerende 
stijlen die beantwoorden aan 
de keuken- en designwensen 
van elk type man of vrouw, 
ongeacht smaak, leeftijd of 
budget.

“Voor mij bestaan er geen 
regels: alles kan, alles mag, … 
Zonder angst combineer ik 
design-klassiekers, planten, 
souvenirs met de industriële 
look van mijn loft.”



#tweetelek

Sonos aktie was een groot succes. Klanten zeer tevreden. Sonos tevreden.

#Welkom

Sectorgenoot Claesen wordt  
overgenomen door marktleider  
Cebeo. Groot, groter, grootst.  
Wat is er mis met normaal?

Welkom Arne bij Alelek.  
Een brok jonge energie bij aan de toonbank.

Het gamma Lunatrix breidt uit. Welkom aan 
de “Pied” en de “Marv”. Verlichting enkel  
voor de installateur.

Welkom Kenny bij Brusselek. Eén brok commerciële energie.

Welkom Niels bij Brusselek.  
Een ervaren installateur achter de toonbank. Een groot pluspunt.

Welkom Gunther en Patrick bij 
Bouwelek. Ze kozen voor ons  
na het faillissement van collega 
Vandewater te Herentals.

Elektro-technische installateur wordt/is een belangrijk  
kanaal voor Solar. Stijgende vraag en realisaties.

Bezoek ISE in Amsterdam en bezoek Light &  
Building in Frankfurt was zeer leerrijk.

#Tevreden

#B
el

an
gr

ijk

#Leerrijk

#O
ve

rn
am

e



#tweetelek

Op 1 april start het 50ste boekjaar  
van GROEP ALELEK.  

Mooi parcours! Proficiat!

# JARIG

Eerste Meet en Greet bij Kempelek 
was een groot succes. Mooie  

opkomst en tevreden leveranciers.

Een sensor die de  
ademhaling detecteert of het 

detectiebereik van een  
sensor instellen met een  
VR bril. Toekomst? Neen, 

realiteit bij Steinel.

Welkom Tom bij Electra Bree.  
Jarenlange ervaring in de verlichting 

zowel commercieel als technisch.

Met een 30-tal leveranciers en meer dan 150 bezoekers is de  
“Meet en greet” van Westelek al op voorhand een succes en mag  

het plaatje “uitverkocht” stilaan boven gehaald worden.

Er is er ééntje jarig!  
2018 zal een feestjaar worden bij GROEP ALELEK.

Welkom Tom bij Alelek. 
Een helpende hand voor de KNX afdeling.

#Meet &

Greet

#Toekomst?

#50 jaar

#Tevreden

#plaats-
gebrek



Niko Home Control 
hertekend. 

PA-820-01

De 7 vernieuwingen van Niko Home Control
We hebben Niko Home Control hertekend. Nieuw design, automatische updates, integratie met partners: het zijn 
maar enkele van de nieuwe onderdelen van Niko Home Control II. In totaal voerden we 7 vernieuwingen door die 
je overal in de installatie ziet en voelt.

• Duidelijk, overzichtelijk en intuïtief design
• 50% sneller programmeren met minder stappen
• De wizard maakt ook complexe acties gemakkelijk
• Gepersonaliseerde profielen voor elke installatie
• Klanten downloaden en installeren software-updates zelf
• Acties flexibel programmeren dankzij vereenvoudigde voorwaarden
• Gemakkelijke koppeling van externe systemen van partnermerken

Niko Home Control II: sneller geprogrammeerd, gemakkelijk geïnstalleerd. 
Ontdek alles over Niko Home Control II op www.niko.eu/nikohomecontrolhertekend.

www.niko.eu



KORTING

Laat deze unieke kans zeker niet schieten en “profiteer” van de extra 5% korting in de maand mei.

Op 1 April is GROEP Alelek 50 jaar geworden. Dit  
was natuurlijk nooit mogelijk geweest zonder onze  
leveranciers en natuurlijk  jullie, onze klanten. Daarom is 
een gepast dankuwel zeker op zijn plaats.

Bij een 50-jarig bestaan is een traktatie dan ook op zijn 
plaats. Daarom bieden wij met alle plezier elke klant 5% 
extra korting op al de bestellingen gefaktureerd in de 5de 
maand (aktie loopt van 5 mei tem 31 mei 2018). (*)

Om te kunnen genieten van deze traktatie vragen wij  
wel een inschrijving en een startbestelling voor het 
symbolische bedrag van minimum 1968 euro (startjaar 
GROEP Alelek). Inschrijven kan via de vertegenwoor- 
diger of via de site. 

(*) Niet van toepassing op projecten en lopende offertes die dateren  
van voor 5/5/2018

50 JAAR   5% KORTING
AKTIE START OP 05/05 OM 05.00 UUR ’S MORGENS.



www.TAL.be

New catalogue to be revealed on

April 4-9, 2017 HALL 13 BOOTH C14



90 & 110 cm
De AGA MasterchefXL is het toonbeeld van tijdloos design dat in elke keukenstijl past. De klassieke eenvoud 
past bij elke smaak, van eigentijds tot traditioneel. De MasterchefXL is beschikbaar in vijf kleuren:           
Black, Cream, Pewter, Cranberry en Pearl Ashes - met een gas -of inductiekookplaat, 3 ovens en een 
telescopische grill.

COOK UP
AGA en Falcon Showroom
Nijverheidskaai 2
9040 Gent
+32 (0)9/228 14 84 

www.agaliving.be

5 JAAR GARANTIE
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e Gira G1 
Het multitalent voor de 
gebouwtechniek 

De nieuwe Gira G1 is de intelli-
gente bedieningscentrale voor 
de complete gebouwtechniek. 
Via het heldere multitouch- 
display kunnen alle functies 
van het KNX-systeem comfor-
tabel met een tik of swipe 
worden bediend. In combina-
tie met een TKS-IP-gateway 
kan de Gira G1 ook als huissta-
tion worden gebruikt. Met de 
volledig opnieuw ontwikkelde, 
intuïtieve Gira-interface is de 
bediening van de gebouw-
techniek gemakkelijker dan 
ooit. De Gira G1 kan gewoon 
als een normale schakelaar 
op een gangbare inbouwdoos 
worden geïnstalleerd.

Meer informatie vindt u op: 
www.gira.com/be

Onderscheidingen 

Gira G1: 
iF Design Award 2015, 
German Design Award 2015
Good Design Award 
Chicago 2014, 
ICONIC Awards 2014, 
Plus X Award 2014, 
Design Plus 2014 

Gira-interface: 
ADC Award 2015, 
Red Dot Award 2014 
Best of the Best 

205976_Anz_G1_A4_BE-NL.indd   1 29.07.16   18:02



Wij denken graag 
met u mee, zowel 
technisch, commer-
cieel en logistiek

ONZE
TROEVEN

Eigen studiedienst 
verlichting. Voor 
het juiste licht, 
de juiste plaats.

Dagelijkse 
aanvulling van 
onze voorraad

Afhaalbox = 
Afhalingen volgens 
jouw tijdschema 
24/07

Eigen transport 
met stipte en 
betrouwbare 
service.

Gemotiveerde 
medewerkers met 
kennis van zaken.

Een team van mensen met heel wat praktijkervaring heet de klant van harte welkom 
bij Westelek. Een technisch vraagstuk of probleem wordt met veel plezier samen op-

gelost en een lichtplan wordt deskundig uitgewerkt.
Service met een grote “S”

WESTELEK
Robert Tavernierlaan 1 - 8700 Tielt

T +32(0)51/40 60 62 - F +32(0)51/40 58 48 - M info@westelek.be
Openingsuren: 

ma. - vr.: 7 tot 12 uur / 13 tot 17 uur

WESTELEK // UW ELEKTRO GROOTHANDEL

www.groepalelek.be

GROEPALELEK BRANDS

KEMPELEK
GROEP ALELEK

EIGEN IDENTITEIT

Zichtbare link naar de GROEP

NEW

Gra�sche elementen (pijlen) toegevoegd om de cirkel
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Wij denken graag 
met u mee, zowel 
technisch, commer-
cieel en logistiek

ONZE
TROEVEN

Eigen studiedienst 
verlichting. Voor 
het juiste licht, 
de juiste plaats.

Dagelijkse 
aanvulling van 
onze voorraad

Afhaalbox = 
Afhalingen volgens 
jouw tijdschema 
24/07

Eigen transport 
met stipte en 
betrouwbare 
service.

Gemotiveerde 
medewerkers met 
kennis van zaken.

Een zichtlocatie langs de E313 is niet iedereen gegeven, maar Kempelek in Laakdal 
behoort wel tot de gelukkigen. Een jonge ploeg met veel ervaring uit de sector zal de 
klant met plezier ontvangen en helpen. Een verregaande ondersteuning en service 

zorgen voor een grote tevredenheid bij het cliënteel.
De recente domotica en verlichtingstoonzaal is zeker het bezoeken waard.

KEMPELEK
Nikelaan 7 - 2430 Laakdal

T +32(0)13/61 87 90 - F +32(0)13/61 87 99 - M info@kempelek.be
Openingsuren: 

ma. - do.: 8 tot 12 uur / 13 tot 17 uur - vr.: 8 tot 12 uur / 13 tot 16.30 uur
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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

Niets staat een leuk moment in de weg



 Management: Urbaan en Hein De Bruyn
 6 filialen verspreid over Vlaanderen
 Familiaal karakter
 De klant staat centraal
 Service staat op de eerste plaats
 Eigen transport
 Uitgebreide kennis aanwezig in al de filialen
 Veel ervaring bij al de filialen
 Grote voorraad in elke vestiging

In de nabije toekomst staat er heel wat te gebeuren voor GROEP ALELEK. Wij zitten 
momenteel in de laatste rechte lijn om in Q3 2018 te starten met een nieuw Erp-pakket. 
Het huidige pakket heeft ons moeiteloos tot hier gebracht, maar door onze sterke groei  
en de veranderde markt drong een uitgebreider  pakket zich op. Wij zijn uiteraard niet 
over één nacht ijs gegaan, hebben verscheidene systemen getest en hebben uiteindelijk 
gekozen voor een systeem dat goed geïntroduceerd is binnen onze branche. Hierdoor 
kunnen wij op administratief en commercieel vlak een volgende belangrijke stap zetten.
Verder kunnen wij bevestigen dat de plannen voor een nieuwbouw in Alken ingediend 
zijn. Door onze snelle groei en de enorme uitbreiding van het productassortiment was 
er immers een acuut plaatsgebrek ontstaan. In de bouw weet men nooit, maar dit zou 
gefinaliseerd moeten worden einde 2018 / begin 2019. 

Dit modern magazijn (2000 m² grondoppervlakte met 3 niveau’s) moet ons helpen om 
onze logistieke dienstverlening de komende jaren te optimaliseren. Ook het huidige 
bedrijfspand te Alken zal opgefrist worden waardoor de hele site zal uitgroeien tot een 
logistiek centrum van bijna 6000 m². 

Wij zijn op eigen kracht en door de veranderingen in de markt doorgestoten naar  
plaats 4 in de markt van de elektro groothandels. Met onze 6 filialen voelen wij ons als 
familiale onderneming dan ook erg comfortabel als leider van dit middenveld. 

Ook naar uitbreiding toe van de filialen zijn er concrete paden die momenteel  
bewandeld worden.

Wij zien de toekomst dan ook met veel “goesting” tegemoet.

Huidige situatie

Toekomst



■  Ontwerp uw eigen individuele koelcentrum

■  Flexibele inbouwcombinatie van koelkasten, 

diepvriezers en wijnkasten

■  BioFresh - voor extra lange bewaartijden

■  A+++ - optimale energie-effi ciëntie

■  NoFrost diepvriezer - professionele 

invrieskwaliteit

■  Wijnbewaarkast met twee temperatuurzones, 

apart instelbaar tussen +5°C en +20°C

Uw gespecialiseerde verdeler zal u graag 

bekwaam adviseren.

Extra informatie op www.liebherr.be

Het nieuwe 
Side-by-Side 
concept

biofresh.liebherr.com



Wij denken graag 
met u mee, zowel 
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Eigen studiedienst 
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het juiste licht, 
de juiste plaats.

Dagelijkse 
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Eigen transport 
met stipte en 
betrouwbare 
service.

Gemotiveerde 
medewerkers met 
kennis van zaken.

Op een goede bereikbare zichtlocatie langs de A12 in Meise ligt het fi liaal Brusselek. 
Hier tref je een jong en dynamisch team dat de klant met raad en daad kan bijstaan. 
Een goede bereikbaarheid zonder fi le is zeker één van vele de troeven van Brusselek.

Bezoek zeker ook de domotica en verlichtingstoonzaal op de eerste verdieping.

BRUSSELEK
Paardenweidestraat 3 - 1861 Wolvertem

T +32(0)2/270 48 63 - F +32(0)2/270 48 64 - M info@brusselek.be
Openingsuren: 

ma. - do.: 8 tot 12 uur / 13 tot 17 uur - vr.: 8 tot 12 uur / 13 tot 16.30 uur
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Ongeveer 10 jaar na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog werd in 1955 op de  
conferentie van Messina een Benelux initiatief positief onthaald. Toen werd een commis-
sie gevormd die het verdrag zou voorbereiden dat de economische integratie in Europa 
voorrang zou krijgen op wat men daarvoor gepoogd had op politiek vlak te doen. Wij  
mogen er best trots op zijn dat de Benelux-landen aan de oorsprong liggen van dat  
initiatief. Deze overeenkomst zou uiteindelijk uitmonden in het historische verdrag van 
Rome in 1957. Ik was toen 20 jaar en besefte natuurlijk de reikwijdte daarvan niet. Maar 
veel tijd om te zeuren was er niet.  De heropbouw van Europa en deze EEG veroorzaakte 
een wervelwind die nooit nog geëvenaard zou worden.

Twee cijfers: tussen 1957 en 1970 steeg het BNP van de EEG-landen (Nederland,  
Luxemburg, België, Frankrijk, Italië en West-Duitsland) met 96%! Maar belangrijker nog: 
in diezelfde periode nam de handel tussen deze 6 lidstaten met 530% toe.  Dus om maar 
te zeggen dat het snel ging. 
En ook om te kunnen zeggen dat Alelek in feite in 1957 al te voorzien was, want het eerste 
wat de EEG deed (binnen de 6 stichtende landen) was het afschaffen van de onderliggen-
de douanetarieven, over een periode van 12 jaar.

Alelek startte op 01/01/1968 met als doel de aan- en verkoop van elektrische toestellen.
Duitsland was na de oorlog weer snel het economisch wonder en bracht iconische mer-
ken voort die de productie niet kon bijhouden veroorzaakt door de stijgende welvaart.
Denk aan AEG, Bosch, Linde, Dual, Grundig, Telefunken, Krups en Rowenta.

Samen met mijn betreurde vriend Hugo Philtjens hebben wij dan Alelek opgericht om 
vooral van uit Duitsland goederen in te voeren om de vraag-economie te bedienen.
Wij zijn toen eind augustus 1967 in de auto gestapt en in Aken en Keulen bij de groot-
handels binnengestapt om zaken te doen. En dat ging… Bij de oprichting op 01/01/1968 
was ons magazijn een slaapkamer en de administratie gebeurde aan de eettafel. Let op: 
het ging toen nog altijd om toestellen, maar al snel begrepen we dat we toch even goed 
installatiemateriaal mee konden leveren…. dus geschiedde.

De slaapkamer werd wat klein en wij verhuisden al snel naar het Sint-Hubertusplein in 
Runkst (Hasselt) waar we over ± 150 m² beschikten. Onze eerste vertegenwoordiger (Rik 
Philtjens) bezocht de klanten in de nabije omgeving… per fiets. Maar al snel bleek ook 
Runkst te klein en op dat ogenblik werd in Alken het Industrieterrein ontsloten en waag-
den we het erop. Hier ontstond toen het misverstand dat de naam Alelek Al(ken) Elek(tro) 
zou betekenen, maar dat is niet zo. Wij hadden als handelsnaam in feite Elgro gekozen: 
El(ektro) Gro(othandel). Toen wij (in 1967 dus) bij de notaris zaten voor de oprichtings-
akte vroeg deze ons of wij nagezien hadden “of die naam vrij was”. Neen, dat hadden 
wij niet… Toen nam de notaris een dik boek waarin hij de naam in Brussel terug vond,  
weliswaar met een “s” achteraan, maar met dezelfde activiteit. Dus zei hij: “om  
problemen te vermijden zoek je best een andere naam”. Toen werd het Alelek, los uit de 
mouw. Al(les) Elek(trisch). In 1970 werd dan op het industriepark te Alken ons eerste 
magazijn van 1.000 m² gebouwd. Al snel weer te klein en dus werd al in 1974 uitgebreid 
tot 3.500 m².

50 jaar
Hoe het 
groeide

…



Het was dus razend snel gegaan, maar nog altijd in hoofdzaak toestellen.  Ik schat dat 
de verhouding daar 70/30 was. Niet te vergeten: in 1973 was er de eerste oliecrisis.  
Wij waren nog maar 5 jaar bezig en dat was best een heel moeilijke periode.  Maar wij 
kwamen er gesterkt uit.
Om u een idee te geven: in 1980 toerden wij met een tot toonzaal omgebouwde bus 
door Limburg en verkochten 1.000 stuks Zoppas-witgoed! Het jaar 1990 was een erg 
belangrijk jaar, want toen bood mijn medeoprichter zijn aandelen aan mij aan. Na enkele 
slapeloze nachten heb ik ingestemd en ik heb er nog geen minuut spijt van gehad.  Vooral 
de groep enthousiaste medewerkers deed mij in de toekomst geloven.

Helaas heeft mijn vriend Hugo maar een paar jaar van zijn geliefd Gordes kunnen ge-
nieten want in februari 1993 stierf hij er aan een hartaderbreuk. In 1995 komt Hein aan 
boord om gestaag mee aan de weg te timmeren. Hij geeft mee vorm aan wat u nu ziet: 
“de groothandel met kennis, advies en ondersteuning”.

1996 was een bewogen jaar:
 • Nord-Rhein-Electro ging in faling
 • Electro Limburg ging in faling
 • Elma werd overgenomen
 • ELGB idem

Deze ontwikkeling nam wat druk op de markt weg. Dan is er natuurlijk de invoer van 
de Euro per 01/01/2002.  Behoorlijk wat extra werk aan de winkel. In 2004 voeren Raf 
Geebelen (helaas te vroeg gestorven) en ikzelf besprekingen over een fusie of overname.
Per 01/04/2005 neemt Alelek dan Electra Bree onder haar vleugels en onder de kundige 
leiding van Karel Verheyen en later Sven Craenen maken ze er een succesverhaal van.
Blijkbaar hadden wij de smaak te pakken want al op 01/01/2006 starten wij Kempelek op, 
met als roerganger Carl Loix, ook dit wordt een succesverhaal.

Dan blijft het een paar jaar rustig maar op 19/10/2009 start dan Westelek in Tielt. Helaas 
slaat hier het noodlot toe en de gedreven bezieler Patric Goesaert verliest al snel zijn 
strijd tegen kanker. Nu is daar een ijverige ploeg aan de slag onder leiding van Dieter 
Vandevoorde. Brusselek volgt dan op 17/06/2013. Dat niet altijd alles op rolletjes loopt 
mocht ik daar ondervinden. Maar de nieuwe start die we nu genomen hebben zorgt onder 
de enthousiaste leiding van Jan Robijn toch al voor het te verwachten succes. Dan volgde 
per 14/07/2015 Bouwelek. Na wat start-perikelen is daar nu “het-één-en-het-ander” in 
beweging onder leiding van Tom De Cort. 

Ik ben tijdens het 50-jarige bestaan een bevoorrechte getuige geweest van de fenomenale 
toename van het comfort. Zowat alles is tijdens deze periode ons leven binnen  
gesijpeld. Denk maar aan wasmachine, droogkast, afwasautomaat, kookplaat en oven, 
koelkast, diepvriezer, dampkap, stofzuiger, stoomstrijkijzer, draagbare radio, bandopnemer,  
cassettespeler, platenspeler,… enz.

Om dan nog maar te zwijgen over wat er op het gebied van verlichting gebeurde. Maar 
ook: automatische zekeringen, aardbeveiliging, sensoren, KNX. Dit had allemaal één  
gemeenschappelijke behoefte: elektriciteit!

En dat zijn we nu al 50 jaar: Electro-groothandel samengebald tot Alelek! Heel uitdrukke-
lijk wil ik alle medewerkers danken voor hun onverdroten inzet en uithouding. Uiteraard 
is “de klant” de belangrijkste schakel in deze ketting. Daarom stellen wij hen ook altijd 
centraal. Hoe doen we dat: door te zijn wat wij beloven: 

“de groothandel met kennis, advies en ondersteuning.”



De nieuwe uitvoering  
Fix-o-Raill 150 maakt het 
verschil!

Fix-o-Rail 150
De installatie verloopt nu nog vlotter en makkelijker,  
dankzij een aantal unieke kenmerken:
• verwijderbare kabelinvoerplaten onder/boven
• eenvoudig knippen van kabelinvoerplaten
• grotere uitbreekpoorten op zij- en achterwand
• verbeterde kabel- en draaddoorvoer in de kast
• M25/M32 metrische kabelingang

GE imagination at work

be.geindustrial.com

1011_139_Advert Fix-o-Rail 150 - NL - A4.indd   1 04/10/16   13:59



De installatie verloopt nu nog vlotter en makkelijker,  
dankzij een aantal unieke kenmerken: 
• verwijderbare kabelinvoerplaten onder/boven
• eenvoudig knippen van kabelinvoerplaten
• grotere uitbreekpoorten op zij- en achterwand
• verbeterde kabel- en draaddoorvoer in de kast
• M25/M32 metrische kabelingang

Het gamma opbouw verdeelkasten bestaat in verschillende 
formaten: 1, 2, 3 en 4 rijen met 18 modules per rij. 
De afstand tussen de DI rails bedraagt 150mm en de af-
stand tussen de DIN rail en de bodem bedraagt 30mm. 
Hiermee behouden we voldoende kabelruimte, alsook de 
licht grijze kleur RAL7035. 

Dankzij de hoogwaardige kunststof en nieuwe ontwerp van 
de bodem is deze heel stevig en laat zich vlot monteren 
op een minder effen ondergrond. Het geheel heeft een  
beschermingsgraad IP40 met deur, een slagvastheid IK08 
en is uit te voeren als klasse II totale isolatie.
Door de nieuwe wegneembare kabelinvoerplaat kunnen de 
kabels eenvoudig in de kast gelegd worden, zelfs ook voor 
de metrische ingang van de voedingskabel.

De bijgeleverde schroefloze aardrail wordt bovenop deze 
kabelinvoerplaat gemonteerd voor efficiënte bedrading. 
De eenvoudig uitknipbare kabelinvoerplaat zorgt voor 
een perfecte aansluiting op een kabelgoot. Om de kabels  
op zijn plaats te houden is een kabeltrekontlasting 
boven en onder beschikbaar (optie).
De verdeelkast is onderling te koppelen of naadloos te  
combineren met de Fix-o-Rail mediakast en de 25S60  
meterkast.
De toepassingsgebieden zijn zo goed als onbegrensd  
bij zowel nieuwbouw, renovatie als uitbreiding van  
residentiële projecten, horeca-etablissementen, kantoren,  
winkelcentra…

Conform
De verdeelkast voldoet aan de norm EN 61439-3, heeft  
CE markering en draagt het CEBEC keurmerk. Deze is ook 
geschikt voor installatie volgens AREI art. 248 elektrische 
borden.

Fix-O-Rail 150
De Fix-o-Rail 150 verdeelkast, een gevestigde waarde gedurende  
25 jaar, werd helemaal opnieuw bekeken en verder aangepast aan 
de specifieke wensen van de installateur. 
Het resultaat: de nieuwe uitvoering Fix-o-Raill 150 maakt het verschil.



Wij denken graag 
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technisch, commer-
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Al bijna 50 jaar is Alelek gevestigd op het industriepark “Kolmen” te Alken. 
Recht tegenover de autokeuring kan je Alelek, stichtend lid van GROEP Alelek, 

terugvinden. Veel ervaring gecombineerd met jong dynamisme zorgt voor de perfecte 
mix. Bezoek zeker de verlichtingstoonzaal en maak een afspraak voor een bezoek aan 

het luxueus demo appartement vol met domotica.

ALELEK
Industriepark Kolmen 1225 - 3570 Alken

T +32(0)11/31 13 31 - F +32(0)11/31 37 32 - M info@alelek.be
Openingsuren: 

ma. - vr.: 7.30 tot 12 uur / 13 tot 18 uur - za.: 9 tot 12 uur
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ZO HERDEFINIËREN WIJ DE staNDaaRD.

Zelfs voor standaardtoepassingen komen uw klanten tegenwoordig met de hoogste eisen, 
zowel qua kwaliteit als qua prijs-prestatieverhouding. Met het LEDVANCE® LED armaturen- 
assortiment bieden we u de mogelijkheid om volledig aan deze eisen te voldoen en uw  
klanten te verrassen. Uiteindelijk bieden onze LED armaturen een winnende combinatie van 
aantrekkelijk design, hoge efficiëntie en betrouwbare kwaliteit. Bovendien zijn ze eenvoudig  
te installeren, omdat we willen dat niet alleen uw klanten tevreden zijn, maar ook u.

LED aRmatuREN  
vaN LEDvaNcE

BENELuX.LEDvaNcE.cOm



WIFI
3G / 4G

Druk op één van de knoppen 

van het toestel 

om de actuator / output 

te koppelen

Identificatie
Actuator / Output

DE EVOLUTIE  
VAN DOMOTICA

BUS

MYHOMESERVER1

Welcome 
simplicity.

D E  E V O L U T I E  V A N  D O M O T I C A

Programmatie  
zonder software 

Eénzelfde App voor  
installateur en eindklant

Eenvoudige creatie  
van scenario’s op basis van

Integratie  
met 3de partijen

TIJD

VOORWAARDE

GEOLOCATIE

MUZIEK 
(Nuvo, Sonos)

SLIMME LAMPEN 
(Philips Hue, Lifx)

SMART TV 
(Samsung, LG)

1. Sluit alle producten van het systeem MyHOME_Up 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

VOOR DE INSTALLATEUR

VOOR DE KLANT

LG_MyHOME_UP_Volt-magazine_210x297mm_versie_installateur.indd   1 5/12/17   10:30



Twee componenten
MyHome_Up is een nieuwe stap in de evolutie van de domotica. De innnovatie 
bestaat uit twee componenten, nl. een nieuwe applicatie en een Gateway. De app 
staat in voor de configuratie van alle apparaten en het beheer van al hun functies. 
MyHomeServer1 is de gateway die zorgt voor de connectie met de applicatie en 
de cloud service. Interessant voor de continuïteit: de server kan ook retroactief op 
oudere installaties (vanaf 2010) worden ingeschakeld.

Geen programmeerervaring vereist!
Welkom eenvoud! Ook voor de installateur. Via Google Play of de App Store gewoon 
de app MyHome_Up downloaden en aan de slag. Eerst worden alle apparaten van 
het systeem op de bus samen met Myhomeserver1 aangesloten. Van zodra het 
systeem onder spannning wordt gezet, worden alle componenten automatisch 
geconfigureerd. Daarna is het enkel nog zaak om de app te openen. Programmee-
rervaring is niet nodig, de app leidt de installateur stap voor stap doorheen de hele 
procedure van apparaten associëren en functies definiëren. 
 
Intuïtief sturen vanop elk mobiel toestel
Eens het systeem geactiveerd is, is dezelfde app automatisch klaar voor gebruik 
door de eindgebruiker. Hij kan zelf scenario’s maken: op basis van tijd (bv. rolluiken 
die op een bepaald tijdstip ’s avonds worden neergelaten), conditie (bv. weersom-
standigheden die bepalen wanneer de luifels worden ingetrokken) en geolocatie (bv. 
verwarming die wordt uitgeschakeld als je 2 km van de woning verwijderd bent). Is 
de bewoner niet thuis, wordt hij via sms of e-mail op de hoogte gebracht, wanneer 
een scenario wordt geactiveerd. De app laat bovendien de integratie toe van derde 
partijen in de scenario’s, zoals muziekdistributie, intelligente lampen en smart tv.   

Voor meer informatie, neem contact op met:
Legrand Group Belgium nv
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
Tel.: +32 (0)2 719 17 11
Fax: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be 
Website: www.bticino.be

D O M OT I C A  V O O R  I E D E R E E N
B a c k  t o  b a s i c s  m e t  n i e u w e  a p p  M y H o m e _ U p  v a n  B T i c i n o 

Eén enkele app om eenvoudig alle apparaten in uw domoticasysteem te integreren en beheren vanop uw  
tablet of smartphone: dat is MyHome_Up. Laagdrempelig, zowel voor de installateur als voor de eindgebruiker. 
Configuratie en speciale software is niet nodig, de verbinding van alle apparaten en het creëren van scenario’s 
verloopt makkelijk via de app.
MyHome_Up maakt deel uit van het ELIOT-programma van de Legrand Group, waarin continu gewerkt wordt  
aan de ontwikkeling van geconnecteerde apparaten.

BTicino, merk van de Franse Legrand 

Group, positioneert zich op wereldvlak als 

marktleider van laagspanningsapparatuur 

voor residentieel, industrieel en tertiair  

gebruik. De onderneming staat symbool 
voor made in Italy topkwaliteit, techno-
logie en design. Innovatie staat centraal. 
BTicino investeert 7 tot 8% van de omzet 
in R&D en ontwikkelt avant-garde produc-
ten die functionaliteit en installatiegemak  
verenigen met stijl en comfort.  Easy  
technology bereik- en bedienbaar voor  
iedereen. De onderneming geldt als een  
referentie in de internationale design- 
wereld. Eén van de prioriteiten binnen het  
BTicino-bedrijfsbeleid is respect voor 
het milieu, door het verminderen van de  
milieu-impact van productieprocessen en 
de producten zelf en door het nastreven 
van energetische efficiëntie.



www.prefl ex.com

HIRSCHMANN MULTIMEDIA INSIDE

Hirschmann is een koploper in multimediale communicatietechnologie. Duurzaamheid, 
innovatie en uitmuntende kwaliteit zijn onlosmakelijk verbonden met hun missie en visie. 

Ook Prefl ex® heeft deze waarden in de genen. Daarom hebben we elkaar gevonden.

Kies voor de Telenet gecertifi eerde kabel 
met vijf jaar kwaliteitsgarantie.

www.prefl ex.com

INSTALLEER SNEL, 
VEILIG EN DUURZAAM 
DE SUPERIEURE 
COAXKABELS.

INSTALLEER SNEL, 
VEILIG EN DUURZAAM 
DE SUPERIEURE 



Info:
Prinsenweg 9,  Bus 7 – B-3700 Tongeren
Tel.: +32 (0)12 231 031 – Fax: +32 (0)12 234 118 – sales@lumotronic.eu

HBF SERIES HIGH BAY
Tot 160 Lm per Watt – NICHIA LED

100W  /  120W  /  150W  /  200W  /  240W

SMART LED DIMMER
Werkt op 99% van de dimbare retrofit lampen

Philips 1-10V   /   Meanwell Non dim - 1-10V - PWM - DALI   /   Inventronics Non dim - 0-10V - DALI

- Fase afsnijding.
- Fijn-afstelling tussen 5% en 30%.
- Geschikt voor LED retrofit en primair dimbare LED drivers.
- Minimale belasting van slechts 1 W.
- Universeel afdekbaar.
- 4 mm en 6 mm adapter.
- 2-draads dimmer.
- geschikt voor 4- en 6mm as.

AR-111  /  AR-70
Werkt op de meeste 12V halogeen transfo’s

TRI-PROOF LAMPEN
Spatwaterdicht IP65 - IK08 - Tot 130 Lm per Watt

4” - 40 Watt - 4000K - 5500Lm (clear cover)
5” - 57 Watt - 4000K - 7200Lm (clear cover)

Philips driver

Inventronics driver
Meanwell driver

120° beam
60° / 90° Fresnel lens

Optioneel :   Aanwezigheidssensor  –  Dimbaar (0-10V - DALI - enz…)  –  2 Steps dimming

19° beam & andere lichtkleuren  op aanvraag

- Design van de klassieke AR-111 en AR-70 lamp.
- Onzichtbare LED.
- Geen verblinding.

Beschikbaar in 3 versie’s : - 12V Dimbaar 2700K 35° CRI >90
  - 12V Dim to warm 3000K 35° CRI >90
  - Met externe driver 2700K 35° CRI >90

2017-04 - 2 Volt Magazine.indd   1 7/12/17   10:59



VLOERDOOS
WATERDICHTE

IP
66

Voor

valse

vloer

Voor betegelde vloer

WINKELS LUCHTHAVENS

HOTELS
STATIONS

CONGRES

TERRASSEN TUINEN

ZIEKENHUIZEN SPORTZALEN MUSEA

Mag geplaatst worden in :

enjoy
electricity

Opening

<90°

Voor binnen en buiten ruimte die veiliggesteld moet worden



Wij denken graag 
met u mee, zowel 
technisch, commer-
cieel en logistiek

ONZE
TROEVEN

Eigen studiedienst 
verlichting. Voor 
het juiste licht, 
de juiste plaats.

Dagelijkse 
aanvulling van 
onze voorraad

Afhaalbox = 
Afhalingen volgens 
jouw tijdschema 
24/07

Eigen transport 
met stipte en 
betrouwbare 
service.

Gemotiveerde 
medewerkers met 
kennis van zaken.

Op de prachtige zichtlocatie op de Atealaan te Herentals kan je Bouwelek 
onmogelijk missen. Het is de jongste telg van de groep, maar daarom zeker niet 
de minste. Een dynamisch team met zeer ervaren mensen heet de klant alvast 

hartelijk welkom. Een verse tas koffi  e, een vriendelijk woord, 
een helpende hand en een uitstekende service krijg je er gratis bij.

BOUWELEK
Atealaan 17 - 2200 Herentals

T +32(0)14/ 50 12 50 - F +32(0)14/94 62 39 - M info@bouwelek.be
Openingsuren: 

ma. - do.: 8 tot 17 uur - vr.: 8 tot 15.30 uur

BOUWELEK // UW ELEKTRO GROOTHANDEL

www.groepalelek.be

GROEPALELEK BRANDS

KEMPELEK
GROEP ALELEK

EIGEN IDENTITEIT

Zichtbare link naar de GROEP

NEW

Gra�sche elementen (pijlen) toegevoegd om de cirkel
in beweging te zetten. Een �rma met energie in beweging.

ELECTRA BREE BOUWELEK



STOOM. UW NIEUWE STANDAARD   VOOR MEER SMAAK

S T E A M B O O S T 

Zet smaak op het hoogste niveau 
De SteamBoost oven heeft drie bakmodi –  
hetelucht, stoom en een combinatie van beide.  
Stoom gaart voedsel geleidelijk tot in de kern  
en houdt het heerlijk mals. Hetelucht zorgt 
op zijn beurt voor een lekker knapperig 
korstje en een verrukkelijke goudgele kleur.

S T E A M P R O 

Beheers zelfs de meest subtiele smaken 
Elke maaltijd moet een belevenis zijn. Daarom creëerden  
we de SteamPro oven. Hij heeft alle functies van de 
SteamBoost oven en nog meer. In de combinatiemodus  
zal hij automatisch de juiste combinatie van hetelucht  
en stoom berekenen. Of u nu vlees bakt of grilt, brood 
bakt, heerlijke desserts creëert of gebruik maakt van 
de Sous-vide functie, u kunt er op vertrouwen dat uw 
gerechten naar een hoger niveau worden getild.

HET CREËREN VAN  
UNIEKE ERVARINGEN
De Mastery Range is een verbluffend nieuw hoofdstuk in ons 
designverhaal. Achter de strakke lijnen en pure esthetiek vindt u onze 
gedurfde visie om de meest responsieve kookbeleving ter wereld te 
creëren. Van het klaarmaken en het laten afkoelen van ingrediënten tot 
het afruimen van de tafel: de Mastery Range herdenkt de praktische 
elementen. Met innovatieve technologie en een responsief design 
hebben we het kookproces gestroomlijnd. Nu kan u uw persoonlijke 
kookstijl onder de knie krijgen terwijl de keuken rond u reageert.



STOOM. UW NIEUWE STANDAARD   VOOR MEER SMAAK

WAAROM STOOM?

C O M B O H O B 

Altijd al uw eigen keuken willen ontwerpen? Vanaf nu 
kan het met de nieuwe ComboHob van AEG. Deze 
inductiekookplaat heeft geen afzonderlijke dampkap 
meer nodig. Want die is al geïntegreerd. Dat wil zeggen 
dat u uw kookplaat overal kunt plaatsen. De ComboHob 
kunt u installeren waar u maar wilt, zonder beperkingen. 
Eindelijk de vrijheid om te koken precies zoals u dat wilt.

KOKEN IN 
ALLE VRIJHEID

TILT UW VAAT NAAR 
EEN HOGER NIVEAU

C O M F O R T L I F T ® 

De nieuwe AEG ComfortLift®vaatwasser is de eerste 
vaatwasser die u de onderste lade zachtjes naar 
boven laat schuiven en opheffen. Schitterend servies 
en potten en pannen worden zorgzaam naar een 
handige werkhoogte gebracht. Zo kunt u efficiënter 
uitladen en doeltreffender inladen. Met ComfortLift® 
brengen we de vaat naar een heel nieuw niveau.

- Voorkomt smaakoverdracht
 Stopt de overdracht van smaken tussen verschillende gerechten. 

- Sappigere gerechten
 Voorkomt dat het gerecht uitdroogt.

- Rijker aan voedingsstoffen
 Behoudt voedingsstoffen, vitaminen en mineralen. 

- Gelijkmatig bereid
 Bereidt het eten gelijkmatiger van het oppervlak tot de kern. 

- Efficiënter
 Brengt de warmte efficiënter over dan droge hetelucht,  
 zodat de temperatuur lager kan worden ingesteld.



www.deltalight.com/superloop

De nieuwe Superloop familie is een uitgebreide reeks slanke 
vierkante en cirkelvormige armaturen, die een veelheid aan 

verlichtingsmogelijkheden bieden.
Superloop laat toe om te kiezen voor ‘functioneel’, 

door het toevoegen van Spy modules.
Of je kan kiezen voor ‘decoratief’, door de lichtgevende cirkel 

horizontaal te plaatsen of te kiezen voor een verticale installatie
en het zo als eye-catcher gebruiken. 

Superloop is verkrijgbaar met een 48V laagspanning spoor 
aan de binnenzijde. Hiermee kunt u lichtmodules zonder 

gereedschap plaatsen en verplaatsen. 
In combinatie met CTRL DELTA kan u kiezen

om mobiel draadloos te dimmen. 

SUPERLOOP

www.deltalight.com
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— 
Uw bedieningspaneel  
voor slimme gebouwen. 
Busch-SmartTouch® KNX.

Busch-SmartTouch® KNX is een bedieningspaneel dat beschikt over vele geïntegreerde 
toepassingen voor slimme gebouwen, zoals KNX-besturing en deur-communicatie.  
Het intercomsysteem ABB-Welcome kan meteen zonder aanvullende benodigdheden 
worden gebruikt. Alle geïntegreerde slimme functies zijn gemakkelijk met een vingertop 
te bedienen, net zo gemakkelijk als bij een smartphone. Het slanke design maakt de  
Busch-SmartTouch® KNX tot een echte blikvanger. abb.com/knx

ABB_ECHT1985_Advertentie_KNX_210x297_NL.indd   1 07-11-17   11:26



Uw groothandel

altijd in de buurt

FILIAAL ALELEK
Industriepark - kolmen 1225 
3750 Alken
T 011 31 13 31 - F 011 31 37 32
info@alelek.be 

FILIAAL BRUSSELEK
Paardenweidestraat 3 
1861 Wolvertem-Meise
T 02 270 48 63 - F 02 270 48 64
info@brusselek.be 

FILIAAL WESTELEK
Rob. Tavenierlaan 1- 8700 Tielt
T 051 40 60 62 - F 051 40 58 48
info@westelek.be

FILIAAL ELECTRA BREE
Boneputstraat 28b - 3960 Bree
T 089 48 04 50 - F 089 47 22 47
info@electrabree.be

FILIAAL KEMPELEK
Nikelaan 7 - 2430 Laakdal
T 013 61 87 90 - F 013 61 87 99
info@kempelek.be

FILIAAL BOUWELEK
Atealaan - 2200 Herentals
T 014 50 12 50
info@bouwelek.be


