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TECO
Experience center

Delta Light
Brons, goud... champagne!

Lunatrix
Klanten getuigen



Nieuwe reeks waterdichte armaturen met 
geïntegreerde LEDs, in 600mm, 1200mm, 
1500mm lengte (enkele (S) of dubbele (T) 
behuizing.  De hele reeks heeft een hoog 
systeemrendement tot 132lm/W en een 
levensduur van 50.000 uur. (L80B50)

START Waterproof LED is de ideale vervanging 
voor T5 en T8 armaturen die u ook nog eens 
flinke energiebesparingen oplevert.  
De behuizing en diffusor van deze armaturen 
is vandaal-, water- en stofbestendig, 
met beschermingsgraad IP65 en een 
schokbestendigheid IK08. De diffusor met 
lineaire prismastructuur optimaliseert de 
lichtverdeling en vermindert tegelijkertijd 
hinderlijke verblinding.

Robuust / 
Duurzaam 

sylvania-lighting.com
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Voorwoord

Beste klanten,

Het lijkt er op dat we stilaan de mooie zomer van 2018 achter ons zullen moeten laten. 
En het moet gezegd, hij was echt wel schitterend, die zomer van 2018. Heel veel zon, 
lekker warm en weinig of geen regen. Deze uitzonderlijke mix zorgde regelmatig voor 
een instant vakantiegevoel. Maar goed dat het bouwverlof in deze mooie periode viel 
zodat ook jullie en wij af en toe van dit schitterende weer konden genieten.

Bij GROEP Alelek is het mooie weer nog niet helemaal voorbij en hebben wij nog wel 
enkele  “hete” maanden voor de boeg. Of wat dacht u van een nieuw ERP pakket, de 
start van een nieuwbouw, verbouwingen overal, optimalisatie van de logistiek, lance-
ring nieuwe webshop, … en dat allemaal nog in 2018. Deze investeringen drongen zich 
op door de aanhoudende groei van GROEP Alelek en het sterk veranderde landschap.
Om deze “hete” maanden vlot door te komen, zijn er bij GROEP Alelek heel wat nieuwe 
gezichten bijgekomen en zullen er in de nabije toekomst nog nieuwe gezichten zich
presenteren. Met andere woorden, wij staan voor heel wat positieve uitdagingen en 
grote investeringen, maar we zijn er voor gewapend en wij kijken er met het volste 
vertrouwen naar uit.

Deze verbetering van onze processen zal verlopen zonder onze eigenheid, een familiale 
groothandel waar de klant centraal staat, uit het oog te verliezen. Wij investeren immers 
niet alleen in moderne technologie en gebouwen, maar ook in bekwame en vriendelijke 
mensen zodat het persoonlijk contact met onze klanten ten alle tijden kan gegarandeerd 
worden. Voor onpersoonlijkheid is er bij GROEP Alelek geen plaats. Het centraal plaatsen 
van de mens (klanten, leveranciers en medewerkers) is voor ons van het allergrootste 
belang en zit dan ook echt wel in de genen van GROEP Alelek.

Onze handen jeuken om er in te vliegen, de goesting is enorm groot en samen met jullie 
kijken wij er echt naar uit om deze volgende stap te zetten. Samen groeien, samen klaar 
zijn voor de toekomst.





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)
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SNEL EN MAKKELIJK
HERKENBAAR

DANKZIJ DE NIEUWE LABELING
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— 
NEW COLLI ACTION

Shaping the future  
Industriële & residentiële colli’s

Van 10 september tot en met 4 november schenken wij 
u tal van prachtige geschenken! Bij elke colli die u koopt 
bij uw groothandelaar zit een kaart voorzien van een 
unieke code. Hiermee kunt u uw geschenk bestellen. 
Ga voor meer informatie en een uitgebreid overzicht van 
alle geschenken naar www.be.geindustrial.com

Inloggegevens van de vorige colli-acties blijven geldig voor deze promotie.

ABB_Advertentie_210 x 297NL.indd   1 20/08/18   15:03



Trend

Waarom kiezen voor de Trend

economie en veiligheid

Trend in een optimaal lichtconcept
die meerdere voordelen biedt.

• Eenvoudige montage• Modulair• Esthetisch• Veiligheid

IP42 - IK08FresnellensAutonomie: 1u240lm/425lm
Led 5WKlasse 2: Dubbelgeïsoleerd

www.linergy.be - info@linergy.fr - 0032 2 466 10 66

N E W
E S S E N T I A L
R A N G E
by Delta Light

Het complete basisgamma Essentials biedt u een functioneel design met de juiste 
kwaliteit tegen een betaalbare prijs, voor elk residentieel of commercieel project.
Ontdek het nieuwe gamma op
www.deltalight.be/essentials

VOLT 08-2018.indd   1 16/08/2018   09:33



€ 

schroevendraaier set “SLIM”

€ 555,55



IP INTERFACE VOOR KOPPELING VAN 
HET GT SYSTEEM NAAR SMARTPHONE
• makkelijk te installeren via QR-codes
• iOs en Android app voor ontvangst  
	 van	oproepen	via	Wifi	en	3G/4G
• app geschikt voor meerdere sites
• geschikt voor renovatie

GOES  
CONNECTED

“GT”

CCI	nv,	Louiza-Marialei	8/5,	2018	Antwerpen	
T:	+32	(0)3	232	78	64	|	info@ccinv.be	|	www.ccinv.be

ADV_A5__Afloop_VOLT_GTTLIIP.indd   1 16/08/2018   14:58

A C T I E  Q U I C K  M 2 0

  +  v o u w m e t e r  G R AT I S

 “De OBO Quick-familie, 
niets dan voordeel”•	 Koppelsysteem voor onderlinge verbinding

•	 Betrouwbare installatie aan plafond en wand
•	 Snel en eenvoudig in gebruik

HALOGEENVRIJ

bij aankoop van : 
500 x Quick M20
1 x OBO-vouwmeter 
       gratis





HomeTouch is het nieuwe 7” touchscreen van BTicino.
Voortaan beschikt de gebruiker over één toestel voor domotica 
en videofonie, intuïtief te beheren en makkelijk te personaliseren 
vanuit de app op smartphone en tablet. HomeTouch maakt deel 
uit van het MyHOME_Up domoticasysteem en kadert volledig in 
het ELIOT-programma van BTicino, waarin de ontwikkeling van 
geconnecteerde apparaten centraal staat.
 
App “Door Entry for HomeTouch” (AppStore / GooglePlay)

HomeTouch

MyHOME_Up

ad_BT_Voltmagazine_HomeTouch_A4_NL_FR_def.indd   1 7/08/18   09:51



HEEFT U AL GEWERKT MET LUNATRIX?
Het was uiteraard ook voor mij een nieuw merk. In het begin was ik dan ook 
een beetje achterdochtig, zeker omdat de website nog niet klaar was, maar 
na een paar keer plaatsen was dit volledig weg en zag ik de voordelen van dit 
merk. Ook het eindresultaat is zeer mooi en de reacties van mijn klanten zijn 
dan ook zeer lovend,  zelfs meer dan vroeger.

WAT ZIJN DAN VOLGENS U DE VOORDELEN?
Het is een merk waarvan de verhouding prijs/kwaliteit perfect is. Het zijn echt 
wel kwaliteitsproducten in een mooie en sobere verpakking. Het design is mooi, 
eigentijds, maar toch ook tijdloos.  Lunatrix is er in geslaagd om de tijdsgeest 
juist te vertalen in hun producten. De uitstraling van het merk zit helemaal 
goed. Verder  is er deze keer ook echt wel gekeken naar het plaatsingsgemak 
voor de installateur. Een echte verademing in vergelijking met sommige andere 
merken. En dit allemaal voor een zeer correcte prijs.

WAT VINDT U VAN DE SLOGAN “DE VERLICHTING VOOR DE INSTALLATEUR”?
Lunatrix is inderdaad een merk dat je niet in de reguliere handel kan terug-
vinden. Je zal het merk niet terugvinden in de “Brico’s” van deze wereld of 
andere “doe het zelf zaken”. Dat is al goed, maar nog beter is dat je het merk 
ook niet op het internet kan terugvinden. Dus geen “cowboys” die uitverkoop 
houden op het wereldwijde web waardoor de marges voor iedereen om zeep 
geholpen worden.
Ik ben geen dure vogel , ik wil dit ook niet zijn, maar het internet maakt het 
mij soms wel  heel erg moeilijk. Het is immers voor een eindklant moeilijk te 
begrijpen dat ik zoveel duurder zou zijn dan de prijzen die zij op het internet 
kunnen terugvinden. Door Lunatrix te gebruiken kan ik een correcte prijs 
aanrekenen aan mijn klanten. Een prijs die voor mij leefbaar is en die voor de 
klanten ook nog steeds zeer correct is. Iedereen tevreden.

GAAT U NOG BLIJVEN WERKEN MET LUNATRIX IN DE TOEKOMST?
Als alles blijft zoals het nu is en ze blijven hun beloftes nakomen, dan ga ik 
Lunatrix zeker blijven plaatsen. Het gamma is echter nog niet compleet, dus 
ik kijk wel uit naar nog meer producten van Lunatrix. Als deze op het niveau 
zullen zijn van de huidige dan zal ik zeker niet twijfelen om ook deze te plaatsen.

GETUIGENIS LUNATRIX.
INSTALLATEUR: MAES, Z.Z.B



PA-860-01www.niko.eu

Niko Home Control
Comfortabeler wonen, veiliger leven en tegelijkertijd een pak energie besparen. Als installateur heb je met Niko Home Control alles 
in handen om aan de wensen van je klanten tegemoet te komen. Een intelligente en flexibele elektrische installatie die met de bewoner 
meegroeit en het comfort geeft dat hij vandaag in zijn woning verwacht. En die tegelijk eenvoudig en snel te installeren is.

Met Niko Home Control kan je ook externe systemen van partnermerken als Renson, Reynaers, VELUX, Sonos en Bose centraal 
aansturen. Je dak- of schuifraam openen en sluiten, de luchtkwaliteit in huis checken en bijregelen, je muziekinstallatie aansturen: met Niko 
Home Control doe je dat met het grootste gemak. En dankzij de flexibiliteit van Niko Home Control kan je je elektrische installatie in de 
toekomst ook blijven uitbreiden. 



BEKIJK EN VERGELIJK HET ASSORTIMENT OP:  
WWW.HIRSCHMANN-MULTIMEDIA.COM/PRODUCTDATABASE

GIGABIT SWITCH
MET POWER  

OVER ETHERNET

SLIMME 
OPLOSSINGEN  
BETROUWBARE 
PRODUCTEN

Hirschmann Multimedia ontwikkelt slimme multimedia oplossingen en 
producten voor uw datanetwerk in huis. Wanneer u meerdere kamers 
in een thuisnetwerk moet voorzien van een werkende internetverbin-
ding is een switch onmisbaar. 

8 POORTS GIGABIT SWITCH MET  
4 POWER OVER ETHERNET POORTEN
De energie efficiënte netwerkswitch CAS 8 beschikt over 8 poorten, 
waarvan vier poorten met Power over Ethernet (PoE) voor het voeden 
van onder andere access points, IP camera’s en andere in home  
netwerkapparatuur. Dankzij de LED indicators kunt u eenvoudig de 
status per poort te monitoren. De CAS 8 is volledig plug & play. 

SLIMME PROFIELEN
Dankzij slimme Quality of Service (QoS) profielen op de CAS 8 kunt u 
voorrang verlenen op bepaalde soorten internetverkeer, waarbij  
prioriteit wordt gegegeven aan applicaties als VoIP en streamingsdien-
sten (denk aan: Netflix, Spotify & interactieve televisie). Handig voor 
thuis, waar gaming en online streaming gangbaar zijn. 

MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie over de internet producten van Hirschmann 
Multimedia? Neem contact op per e-mail via info@hirschmann.be. 
Onze Account Managers helpen u graag verder. 

CAS 8 in home Gigabit switch 
Artikelnummer 695020395



COMPLETE
FAMILIE

WANDCONTACT-
DOZEN

EDB 02U
IP/TV WANDCONTACTDOOS
Art. nr. 695 020 608

EDB 02
TV/FM WANDCONTACTDOOS
Art. nr. 695 021 025

EDB 02V
TV/FM WANDCONTACTDOOS
Art. nr. 695 021 082

EDB 02 CRÈME (RAL 1013)
TV/FM WANDCONTACTDOOS 
MET AFDEKPLAAT
Art. nr. 695 021 172

EDB 02 WIT (RAL 9010)
TV/FM WANDCONTACTDOOS 
MET AFDEKPLAAT 
Art. nr. 695 021 171

EDB 02V WIT  (RAL 9010)
TV/FM WANDCONTACTDOOS 
MET AFDEKPLAAT 
Art. nr. 695 021 173

EDB 02V CRÈME (RAL 1013)
TV/FM WANDCONTACTDOOS 
MET AFDEKPLAAT
Art. nr. 695 021 174

EDB 02L
IP/TV WANDCONTACTDOOS
Art. nr. 695 020 628

De Hirschmann Multimedia schakelaars en wandcontactdozen zijn van excellente kwaliteit,  
eenvoudig te installeren en staan garant voor een stabiel en betrouwbaar netwerk dat werkt.

Wilt u meer informatie over de EDB 02 wandcontactdoosfamilie? Neem contact op per e-mail via  
info@hirschmann.be. De Account Managers van Hirschmann Multimedia helpen u graag verder. 

INBOUW SCHAKELMATERIAAL
Robuust en eenvoudig te installeren



#tweetelek

#Extraservice

De laaaaaaaaaaaaaangste week van 
Kempelek was een succes. 
Deze week werd dan ook feestelijk 
afgesloten met een fijne en lekkere 
BBQ. Jan stond achter de BBQ en 
de meer dan 100 klanten zagen 
dat het goed was.

Het “back to the future” event van Westelek 
was een zeer groot succes. Dank aan de  
leveranciers en al de klanten aanwezig.  
Een parkeerplaatsje vinden was een heuse 
opdracht. Mooie en exclusieve locatie.  
Een avond om niet snel te vergeten.

Nieuw bij het filiaal Alelek: 
vanaf 1 augustus dagelijkse leveringen bij al de klanten. 

Electra Bree heeft de wind in  
de zeilen en laat zeer mooie  
groeicijfers optekenen. 
Ook hier is versterking op komst.

Al even aanwezig bij Westelek, maar 
toch nog nieuw te noemen. Welkom Lucas. 
Een nieuwe ervaren collega voor de buitendienst. 

Bij Kempelek wordt verder ingezet op verlichting. Ook daar is er een heel pak 
ervaring bijgekomen met de nieuwe collega Pieter Jan. Pieter draait al heel wat 
jaren mee in de verlichting en heeft een verleden bij Switchmade en  Lucibel.  

#Verlichting
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#tweetelek

#Verlichting

Wij verwelkomen een nieuwe binnendienstmedewer-
ker bij Alelek. Andy heeft een verleden bij P&V en bij 

Schrack en brengt dus zeker de nodige technische 
kennis en ervaring met zich mee 

#50 jaar

De laatste rechte lijn richting 
nieuw ERP pakket is ingezet. 

Nieuwe mogelijkheden. 

Goedkeuring 
bouwplannen officieel. 

Het bouwen kan (eindelijk) 
starten. Wij kijken er met veel 

enthousiasme naar uit.

Bouwelek blijft iedereen verbazen en de 
extra hulp van Kelly was dan ook  

meer dan welkom. 

Er zijn nog nieuwe krachten gesignaliseerd in Alken. Alelek verwelkomt 
Arne en Frank. Arne komt de collega’s van het magazijn versterken en 

Frank zal als chauffeur mee helpen aan de dagelijkse leveringen. 

Actie 50 jaar was een zeer groot succes. Bedankt aan 
al de klanten en leveranciers die dit ondersteund hebben.

#Professioneel

#Uitbreiding

#extra
service

#Groeien

De afhaalbox van Brusselek is een groot 
succes. Klanten kunnen er ten alle tijden 

terecht voor het afhalen van  
hun materialen.



NAULA

Deze even verfijnde als elegante collectie NAULA spots 
en pendelarmaturen staat symbool voor de nieuwe 
stijlrichting die Teconex uitgaat voor het gamma 
architecturale LED-verlichting, uiteraard onder 
het merk Teco Professional. 

Kies uw favoriete elementen uit deze collectie en maak 
eindeloos veel combinaties voor het verlichten van 
onthaalbalies, eetkamers, hotelkamers en privédressings.

2 kleuren voor de afwerking (wit en zwart), verschillende 
lengten en diameters, sokkels met 1 tot 4 lichtpunten 
en in verschillende vormen: NAULA-elementen 
passen bij elke inrichting en bij elke smaak.

Kom NAULA ontdekken in het Teco Experience Center, 
de nieuwe verlichtingsshowroom in Waasmunster.

www.teconex.eu
Teconex S.A./N.V. - Rue de Magnée, 108 - 4610 Beyne-Heusay - Belgium

Tel.: +32 (0)4 358 85 75 - Fax: +32 (0)4 358 23 73 - info@teconex.be

NEEM CONTACT OP MET UW GROOTHANDEL 
ALELEK VOOR EEN AFSPRAAK

186800•Ann Alelek - Volt magazine.indd   1 13/08/18   16:11



Gira mobiele deurcommunicatie
Met Gira DCS mobiel zet 
Gira een nieuwe standaard op 
het gebied van mobiele toe-
gang tot deurcommunicatie. 
Door een update in de bekende 
DCS-IP-gateway kunt u de 
mobiele deurcommunicatie met 
de Gira DCS mobiel app op uw 
iOS- en Android-smartphones 
gebruiken. En nu ook via 
een eigen portaaloplossing van 
Gira. Veilig dankzij de versleute-
ling via Secure Data Access, 

dat ook in de Gira S1 wordt 
gebruikt. Naast functies als 
sleutelloze toegangscontrole 
biedt DCS mobiel ook nieuwe 
functies, zoals Early Media of 
groepsgesprekken. Gira DCS 
mobiel is vormgegeven in het 
bekroonde Gira interfacedesign 
en biedt de gebruiker een maxi-
maal bedieningscomfort.

Meer informatie: www.gira.be

207574_Anz_Gira_TKSmobil_A4_NL.indd   1 15.08.18   14:05



Zowel thuis als in bedrijven worden van-
daag de dag hoogtechnologische com-
puters en tal van andere elektronische 
installaties gebruikt. Hoogtechnologisch 
betekent echter ook hooggevoelig. Blikse-
minslagen in de nabije omgeving of over-
belasting van het stroomnetwerk kunnen 
voor schadelijke overspanningen zorgen 
met dataverlies, productie-uitval of zelfs 
volledige vernieling tot gevolg. Daarom 
wordt het steeds belangrijker om elektro-
nische installaties hiervoor te beschermen. 
Met het concept “Protected 4” biedt OBO 
Bettermann een aangepaste bescherming 
op elk gebied, van de bliksemafleiding op 
het dak tot de aarding. De vanginrichtingen 
van OBO vangen directe blikseminslagen 
tot 200.000 A op. Door het afleidingssys-
teem worden deze gecontroleerd naar de 
aardingsinstallatie afgevoerd. De genor-

maliseerde en duurzame aardingsinstalla-
ties van OBO geleiden de bliksemenergie 
vervolgens voor een groot deel naar de 
aarde af, het overige deel komt terecht in 
het potentiaalvereffeningssysteem van 
het gebouw. Hiermee worden de interne 
en de externe bliksembeveiliging met el-
kaar verbonden. De potentiaalvereffening 
zorgt er zo voor dat binnen het gebouw 
geen gevaarlijke vonkvorming door hoge 
potentiaalverschillen ontstaat. Voor de 
bescherming van elektrische en elektro-
nische installaties zijn er nog de overspan-
ningsbeveiligingssystemen. Zij reduceren 
overspanningen stapsgewijs tot een onge-
vaarlijk niveau. Zowel energietechniek als 
telecommunicatie- en datatechniek worden 
zo voor overspanningen behoed. Aan deze 
viervoudige allround bescherming van OBO 
komt geen bliksem voorbij!

Een nieuwe look en nog meer vermogen 
voor combi-afleider V50 en de overspan-
ningsafleider V20. De bliksem- en over-
spanningsbeveiligingsproducten van OBO 
zijn gemakkelijk herkenbaar. Het moderne 
design van het merklogo voor bliksem- en 
overspanningsbeveiliging zorgt voor een 
hoge herkenningswaarde in elke installatie. 
Ook de capaciteit gaat er op vooruit. Het 
nieuwe Soft-Release-contact in combinatie 
met het trilvaste klik-systeem verzekert dat 
de modules zelfs onder de zwaarste me-

chanische belasting op hun plaats blijven. 
De ergonomische uitvoering van de greep-
vlakken van de modules zorgen voor een 
handige (de-)montage in het bodemdeel. 
Bovendien voldoen de OBO V50 en V20 met 
hun halogeenvrije en UL- gekeurde kunststof-
materiaal aan de nieuwste standaarden in de 
installatietechniek. De afleiders beschikken 
over een bliksemstroomafleidvermogen voor 
gebouwen tot bliksembeveiligingsklasse 
III. Ze zijn beschikbaar in 1- tot 4-polige uit-
voering met steekbare modules en inclusief 

functie-indicatie. OBO Bettermann voert een 
zeer uitgebreid gamma in overspanning – 
en bliksembeveiligingsartikels zowel voor 
algemeen gebruik als voor specifieke be-
veiligingen. Om jullie nog beter van dienst 
te kunnen zijn, worden er geregeld gratis 
basiscursussen overspanningsbeveiliging 
gegeven in de opleidingsruimte te Aartse-
laar. Expert Jan Segers beantwoort met veel  
plezier al jullie vragen in deze materie. 

Als de spanning stijgt...

Raadpleeg de website www.obo.be voor meer informatie.

combi-afleider V50
overspanningsafleider V20



OBO BETTERMANN nv
Bist 14, 2630 Aartselaar - 03/870.74.00 - info@obo.be - www.obo.be



Delta Light presenteert zijn nieuwe reeksen 
technische en decoratieve architecturale ver-
lichting op Light+Building 2018

Nog geen jaar na hun grootse intrede in Milan 
en de lancering van de nieuwe Lighting Bible 
12 catalogus, presenteert Delta Light opnieuw 
een uitgebreid assortiment gloednieuwe ver-
lichtingsmogelijkheden. Tentoongesteld in 
een indrukwekkend nieuw standconcept van 
470m², blijft het bedrijf zijn interne R&D-ex-
pertise verder uitbouwen.

Delta Light staat wereldwijd bekend om zijn 
technische architecturale verlichting, toege-
past door architecten en designers in kleine tot 
grootschalige projecten over heel de wereld. 
“Onze nieuwste collecties bouwen verder op 
onze extreme fascinatie voor nieuwe techno-
logieën en miniaturisatie zodat we architec-
ten en ontwerpers tools kunnen aanreiken om 
het ultieme niveau van volledig geïntegreerde  
architecturale verlichting te bereiken. Met onze 
interne R&D specialisten hebben we hard ge-
werkt aan een reeks zelf-ontwikkelde lenzen 
en optieken om toonaangevende resultaten te 
garanderen. Tegelijkertijd is ons designteam 
buiten hun comfortzone getreden om aan een 
reeks expressievere designs te werken, met als 
resultaat gewaagde nieuwe vormen, afwerkin-
gen en kleuren.”

Een aantal nieuwe 
collecties die  

gelanceerd werden 
op l+b 2018

De comeback van Dot.Com
De Dot.Com collectie biedt tijdloze en zeer func-
tionele, architecturale verlichtingsoplossing. 
Dit discreet en minimalistisch armatuur zorgt 
voor optimale optische prestaties en maximaal 
oogcomfort. De small variant vereist slechts 
een breedte van 25mm, een bijna onzichtbaar 
ontwerp met een grote impact. De Medium 
variant is verkrijgbaar in een regelbare versie 
met een kantelmogelijkheid tot 30° – ideaal 
om bijvoorbeeld een kunstwerk aan de muur in 
de schijnwerpers te plaatsen. Met een output 
van maximaal 12W per armatuur is Large de 

krachtigste Dot.Com in de reeks. De reeks is 
beschikbaar als inbouw- en als opbouwuitvoe-
ring.  Bovendien is Dot.Com niet beperkt tot 
enkel spotverlichting: de reeks bevat ook wal-
lwash armaturen. De intern ontworpen lineaire 
lens creëert een zacht, uniform lichteffect op 
verticale oppervlakten. Ze zijn beschikbaar als 
aparte armaturen, als modules om in de mag-
netische profielen van Delta Light te passen, 
én als een op maat gemaakte profieloplossing. 
Ideaal om het licht aan te passen aan uw spe-
cifieke wensen.

Brons, Goud… Champagne!
Tijdens Light+Building lanceert Delta Light 
maar liefst 5 nieuwe kleuren en afwerkingen. 
De nieuwe Delta Light Flemish Bronze (FBR) en 
Delta Light Flemish Gold (FG) voegen een vleug-
je glamour en prestige toe aan uw interieur. Met 
de nieuwste afwerkingen – Gold Champagne, 
Black Bronze en Black Pure – biedt Delta Light 
u een reeks warme metalen kleuren aan die 
perfect passen bij zowel natuurlijke elementen 
als bij een industriële setting. 

“We wilden graag ons kleurenpallet uitbreiden 
op een elegante en tijdloze manier, zonder te 
opteren voor te trendgevoelige en expressieve 
tinten,” zegt Jan Ameloot. “Onze nieuwe kleu-
ren en afwerkingen zijn het resultaat van een 
zeer nauwkeurig, artisanaal proces. Ze passen 
perfect in zowel residentiële als commerciële 
projecten en voegen elegantie en vakmanschap 
toe aan hun omgeving.” De nieuwe kleuren 
en afwerkingen zijn beschikbaar voor zowel 
nieuwe als bestaande reeksen.

Nieuwe Tagline voor een ultra-minimalistische 
lichtlijn Het nieuwe Tagline-profiel op maat 
biedt een ultra-minimalistische lichtlijn die 
naadloos aansluit op de architecturale lijnen 
van uw project. Beperkt tot slechts 7mm lijkt 
de Tagline bijna onzichtbaar, een flinterdunne 
lichtlijn die door de ruimte snijdt.

Beschikbaar in verschillende uitvoeringen – 
van inbouw- tot opbouwuitvoering, als een 
pendel-oplossing of randverlichting – wordt 
Tagline aangeboden als een creatieve tool 
voor architecten en ontwerpers om bepaalde 
architecturale details te accentueren of om 
bepaalde omgevingen extra karakter te geven. 

Elke ruimte krijgt een nieuwe elegantie wanneer 
de Tagline wordt gebruikt op een eenvoudige, 
lineaire manier.
Subtiele weerspiegelingen
Het gefacetteerde uiterlijk van de Hedra-reeks 
creëert een intrigerende esthetische uitstra-
ling. Overdag versterkt het natuurlijke licht zijn 
vorm door de lichtreflectie op de verschillende 
vlakken, met een subtiel verlichtingseffect tot 
gevolg. ’s Nachts zorgt het licht voor een ge-
zellig, intiem kader, waar de Hedra-reeks ook 
toegepast werd.

De gefacetteerde look van de Hedra bestaat 
zowel als een geheel nieuwe reeks – inclusief 
spots, gemonteerde armaturen en pendels – of 
als een afwerking voor de bestaande Delta Light 
klassiekers zoals de Spy-reeks. De nieuwe He-
dra-pendels worden geleverd als een volledige 
Led-oplossing of met een E27-fitting, waardoor 
u de elegante facetvorm kunt combineren met 
klassieke of decoratieve lampen.

Magnetische oplossingen Delta Light breidt 
zijn magnetische oplossingen uit in de Spitline 
Magnetic, een nieuwe reeks smalle en brede 
profielen op maat  waarmee u een “lichtpad” 
kan creëren dat in dialoog gaat met de archi-
tectuur. De verschillende modules – van spot 
tot lijnen en pendels – kunnen toegevoegd 
en verplaatst worden zonder tools dankzij de 
magnetische bevestiging.

Met het uitgebreide assortiment van modules 
voldoet u aan elke verlichtingsbehoefte van 
uw project . Door de nieuwe Dot.Com toe te 
passen kiest u voor een volledig geïntegreerde 
en discrete oplossing, waardoor u zeer nauw-
keurig op objecten kan schijnen of uw muur 
gelijkmatig kan verlichten met de wallwash 
module, verkrijgbaar in verschillende lengtes. 
Met nieuwe Punk, Hedra, Vizir en Spy Soft 
heeft Delta Light ook zijn reeks magnetische 
spotmodules geüpgraded. U kan het puur en 
verfijnd houden met Hedra of Vizir, of u kan een 
krachtig statement maken met Punk.
Met Spy Soft brengt Delta Light zijn Soft Dim 
uit naar de magnetische profielen. Een unieke 
technologie dat het dimmende karakter van een 
conventionele lamp reproduceert waarbij de 
kleurtemperatuur toeneemt in warmte tijdens 
het dimmen.

Een samensmelting van licht, 
 technologie, architectuur & vormen.



Delta Light NV
Muizelstraat 2
B-8560 Wevelgem
Tel. +32 56 435 735
marketing@deltalight.com
www.deltalight.com

Brons,
     goud…
       champagne!

www.facebook.com/wearedeltalight
www.instagram.com/wearedeltalight
www.twitter.com/deltalight



www.preflex.com

VEILIG, GEMAKKELIJK EN SNEL INSTALLEREN. DIT IS ONZE BELOFTE.

Onze verpakkingen spelen daarbij een essentiële rol. Het begint bij het herkennen van het juiste product in een 
oogopslag. Hiervoor worden ze voortaan voorzien van een gekleurde wikkelfolie per productcategorie.

EASY  
UNROLLING

INSTANT 
RECOGNITION

STRAIGHT 
EDGES

PREFLEX® MET INSTALLATIEDRAAD 
1,5 MM2

PREFLEX® MET INSTALLATIEDRAAD 
2,5 MM2

PREFLEX® MET COAXKABEL EN 
LUIDSPREKERKABEL

PREFLEX® MET DATAKABEL

PREFLEX® MET COMMUNICATIE 
KABEL

PREFLEX® MET ALARMKABEL



*

*Deze actie is onderhevig aan bepaalde voorwaarden



AANTREKKELIJK. ONDERSCHEIDEND.  
FUNCTIONEEL.

Van winkels en hotels tot industriële productiehallen, 
de uitgebreide reeks armaturen van LEDVANCE biedt 
de juiste oplossing voor een breed scala aan toepas- 
singen. Dit komt omdat ons volledige assortiment 
voor standaardtoepassingen technologische- en  
ontwerpinnovaties combineert met bewezen sterke 
punten: uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding, ver-
eenvoudigde installatie en een garantie tot vijf jaar.

VOLLEDIG  
ASSORTIMENT,  
TALLOZE 
VOORDELEN. 

ONS NIEUWE LED  
ARMATUREN  
pRODUcT-  
pORTfOLIO.

BENELUX.LEDVANCE.COM
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VOOR EEN POSITIEVE WERK-LICHTBALANS
HET NIEUWE ASSORTIMENT KANTOORARMATUREN VAN LEDVANCE

EÉN ARMATUUR, DRIE OPTIES

De nieuwe LEDVANCE Downlight Comfort is een directe vervanging van CFL downlights. 
Door zijn antiverblindingseigenschappen (UGR < 22) en lage flikkerniveau is hij perfect 
geschikt voor kantoren. Downlight Comfort beschikt over drie verschillende kleurtemperaturen 
(3.000/4.000/5.700K), die rechtstreeks op het armatuur kunnen worden geselecteerd. Dat 
betekent dat groothandelaren en verlichtingsprofessionals niet langer armaturen met verschillende 
kleurtemperaturen op voorraad hoeven te hebben. Ze kunnen opslagkosten besparen door 
maar één armatuurmodel op voorraad te hebben en de kleurtemperatuur vlak voor de installatie 
eenvoudig in te stellen. Ander voordeel: Dankzij de snel aan te sluiten terminal is er geen 
gereedschap nodig voor installatie.

GELIJKMATIGE LICHTVERDELING, MINDER VERBLINDING.

De LEDVANCE Linear IndiviLED beschikt over zeer flexibele montageopties, zowel 
opbouwmontage, pendelmontage of rijverlichting met max. 20 armaturen is mogelijk. 
Dit armatuur is leverbaar als complete verlichtingsoplossing met DALI-sensor, met een 
noodverlichtingsunit en als uitvoering met doorvoerbedrading. IndiviLED®-optica zorgen 
voor een gelijkmatige lichtverdeling en minder verblinding, wat de concentratie verhoogt 
bij werkzaamheden achter de computer. 

KANTOORARMATUREN VAN LEDVANCE

Het kantoorverlichtingsassortiment van LEDVANCE is uitgebreid en bevat 
LED armaturen in een groot aantal diverse uitvoeringen – panelarmaturen, 
downlights, lineaire armaturen en inbouwspots. Laat u overtuigen door 
de eenvoudige installatie, de lage gebruikskosten en het minimale 
onderhoud, waardoor ze zichzelf snel terugverdienen.

Het nieuwe assortiment kantoorarmaturen 
van LEDVANCE legt de basis voor een  
positieve werk-lichtbalans in allerlei soorten 
kantooromgevingen. 

Kijk voor meer informatie over 
kantoorverlichting van LEDVANCE op:



LAAT UW IDEEËN OPBORRELEN!

TECO EXPERIENCE CENTER

BEKIJKEN
AANRAKEN

BELEVEN



Teconex is niet enkel de fabrikant van de Teco-automaat, 
maar sedert meer dan 60 jaar ontwerpt, produceert en 
verdeelt de firma op internationaal niveau meer dan 7000 
standaardproducten en technische oplossingen op maat 
voor elektrische laagspanningsaansluitingen. 
 
Als leverancier, die goedgekeurd is door alle Belgische 
beheerders van elektriciteitsnetwerken en als partner 
van meer dan 500 groothandelaars en industriële onder-
nemingen in Europa, is Teconex ook toonaangevend op 
het gebied van  spitstechnologische LED-verlichting en 
van laadpalen voor elektrische voertuigen. 
 

Teconex is een Belgische onderneming op mensenmaat 
en met internationale uitstraling. Ze kan tegenwoordig 
rekenen op het talent en de technische bekwaamheid 
van 100 gemotiveerde en geëngageerde medewerkers, 
die bijzonder veel aandacht besteden aan de behoeften 
van de klanten.
 
De collectie LED-verlichting en het modulaire gamma 
voor het aansluiten van elektrische  laagspanning wordt 
verdeeld onder het topmerk Teco dat staat voor een 
uitgebreid en vernieuwend gamma, voor huishoudelijk, 
tertiair en industrieel gebruik.

De missie van Teconex:
Aanbieden van hoogwaardige oplossingen en systemen  

voor elektrische laagspannings-aansluitingen,  
en van vooruitstrevende LED-verlichtingsoplossingen.

LED-collectie: 

De LED-collectie van Teconex concentreert zich op het verdelen 
van het eigen merk Teco Professional:
· Huishoudelijke, tertiaire, industriële en openbare toepassingen
· Betrouwbare oplossingen: 5 jaar waarborg
· Zowel voor renovatie als nieuwe installaties
· Assemblage in België voor specifieke productgroepen

Alsook het aangaan van belangrijke samenwerkingen met 
andere toonaangevende spelers als:  
· de Franse firma Rohl voor weg- en straatverlichting
· de US firma Acclaim Lighting voor verlichting van  

buitenarchitectuur
 

Experience Center

Teconex opent in Waasmunster, in het hart van België, een 
ruimte van 236 m2, gewijd aan het licht.  Dit “EXPERIENCE 
CENTER”, dat bedoeld is voor ontwerpers, groothandelaren en 
installateurs, geeft een overzicht van de nieuwe trends en biedt 
een ruime kijk op inspirerende verlichtingssferen voor binnen- en 
buitenshuis. Het is een echt ideeënlaboratorium voor de ver-
lichting van appartementen, villa’s, winkels, kantoren, hotels… 

Een plaats om te bezoeken, te bekijken, aan te raken en te  
beleven, om uw droomprojecten beter vorm te geven!
 
Toegang is enkel mogelijk na afspraak met één van de Teco- 
verlichtingsspecialisten.

BEKIJKEN
AANRAKEN
BELEVEN



 
DE NIEUWE 
CATALOOG IS ER!

ONTDEK DE
GLOEDNIEUWE
PRODUCTEN.

www.tal.be
info@tal.be 

HELAX HALOSPHEREDICE EXOORBITALFUNNEL WALL

DIABOLO MEDIUM LISDODDE INTANA HALOLED NOBEL PI 24K

INTANA XICATO SPINA ON SPLASH TOOTEM BEACON MINI HELVA XICATO

NOBEL SFEROS MICRO ECLIPS FUNNEL EXO HEKOWA BEACON
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Panorama,
in lijn met uw levensstijl.

De keuken is en blijft de populairste plek in huis. Onze leefruimte en kookplek versmelten 

tot één. Om optimaal te kunnen genieten van deze multifunctionele ruimte, is er nood 

aan slimme keukenventilatie. Novy verlegt haar grenzen en gaat een stapje verder met 

Panorama. Deze dampkap en kookplaat in één heeft niet enkel een zuiver en tijdloos 

design, maar past zich dankzij haar technisch vernuft ook aan, aan uw levensstijl. 

www.novypanorama.be



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


