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More space  
for taste
De Maris spoelbakken, zowel onderbouw als  
SlimTop, hebben een minimalistisch design en  
zijn makkelijk in onderhoud. Extra werkruimte  
doordat er geen afdruipblad is. Ideaal voor  
kleine keukens… Heb je het toch liever wat  
grootser? Dan zijn de Maris-spoelbakken  
met twee grote bakken iets voor jou.  
Probeer ‘m Maris!

www.franke.com/be
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Voorwoord

Beste klanten,

Met fi erheid kunnen wij jullie in deze editie van het Volt magazine een eerste 
impressie tonen van de toekomstige nieuwbouw van GROEP Alelek in Alken. 
Verder in dit magazine kan je een goede indruk krijgen van wat de bedoeling 
is en hoe de volledige site van het moederbedrijf in Alken er uit zal zien. 
Ondertussen kunnen wij ook meedelen dat de grondwerken voltooid zijn en 
dat de start van de werken voorzien is voor begin januari. Wij hebben er lang 
genoeg op moeten wachten, maar eindelijk is de kogel door de kerk. Door deze 
uitbreiding zullen wij onze werking verder kunnen optimaliseren en zullen 
wij nog beter en sneller kunnen antwoorden op de vragen en mogelijkheden 
van de markt.

Verder kan je ook onze eindejaarsaktie terugvinden waarmee wij iedereen 
die een minimale meeromzet laat optekenen met een mooi geschenk willen 
belonen. Het zou ons plezier doen om zoveel mogelijk geschenken uit te delen, 
daarom hebben wij de doelstellingen zeer bescheiden gehouden. Dit jaar kozen 
wij voor de kleine elektro producten van Smeg in de jaren 50 stijl. Net zoals 
de iconische en welgekende Smeg koelkast zijn dit zeer gewilde producten 
die in elke keuken gezien mogen worden. Succes gewenst aan iedereen!

Verder rest ons enkel nog jullie van harte te bedanken voor het vertrouwen 
dat jullie ons in 2018 geschonken hebben. Hierdoor hebben wij er samen een 
schitterend jaar van kunnen maken. Dikke merci! De signalen die wij uit de markt 
ontvangen doen voor 2019 alvast het beste verhopen. We zullen er in 2019 
dan ook opnieuw elke dag alles aan doen om jullie vertrouwen te verdienen. 

Tot volgend jaar!



LED ARMATUREN. MODERN. EFFICIËNT.  

Aan LED verlichting worden tegenwoordig hoge eisen gesteld, 
zowel qua kwaliteit als qua prijs-prestatieverhouding. Met 
LEDVANCE® LED armaturen bieden wij een winnende combi-
natie van aantrekkelijk design, hoge efficiëntie, betrouwbare 
kwaliteit en tot 5 jaar garantie.

  
KRACHTIGER  
LICHT NODIG?

BENELUX.LEDVANCE.COM

WIJ HEBBEN 
EEN OPLOSSING.



Mooie dingen in het leven 

zorgen voor meer plezier. 

Zoals mengkranen en spoel-

bakken van BLANCO. Ze geven 

het gevoel iets bijzonders te 

bezitten. Wanneer je ‘s morgens 

opstaat en een koffie drinkt, of 

‘s avonds samen kookt. 

BLANCO hecht er veel belang 

aan dat jouw spoeltafel, 

mengkraan en afvalsysteem, 

maar ook functionele acces-

soires perfect bij elkaar passen. 

Ontdek meer over het hart en de 

ziel van de keuken online of via 

jouw lokale dealer. 

www.blanco.be

Midden in de keuken,
midden in het leven.
Spoeltafels, mengkranen
en nog veel meer.

•  WiFi-binnenpost met 
7”-aanraakscherm en opname   
van audio en video op SD-kaart

•  Doorschakeling naar 8 smartphones

•  Raadpleging van op afstand  van
live en opgenomen beelden.

•  Verhoogde veiligheid door 
gebruik Amazon servers.

•  Plug&Play installatie (WPS-functie)

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

HET JO
WIFI-SYSTEEM
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www.bticino.be

DESIGNED BY AUDIOPHILES. 
INSTALLED BY PROFESSIONALS.
APPLAUDED BY CUSTOMERS.

M U S I C  D I S T R I B U T I O N

ad_NUVO_luchtgitaar_def.indd   1 12/11/18   09:29



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

A5 - Essentials NL FR.indd   1 04/12/2018   16:59
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Siemens Home Appliances

Siemens huishoudtoestellen bieden fascinerende mogelijkheden – door de nieuwste technologieën te combineren 
met unieke oplossingen, volgens uw individuele smaak. siemens-home.bsh-group.com/be

Breng de toekomst binnen.

Maak elke dag 
minder alledaags.
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OTUS (60m³/h)
Ref. D00207

DECENTRALE VENTILATIE-UNIT MET WARMTETERUGWINNING

purify your home

Decentrale mechanische ventilatie-unit, met afwisselende luchtstromen en warmterecu-
peratie,
verkrijgbaar in dia.150 mm. Extreem laag energieverbruik en heel geluidsarm. Standaard 
uitgerust met vocht- en temperatuursensor en een esthetische afstandsbediening met 
muursteun.

Ideale oplossing voor het verwijderen van CO2 of andere schadelijke stoffen en het 
voorkomen van condensatie- en schimmelproblemen die de gezondheid aantasten. 
Eenvoudige installatie in individuele ruimtes zoals woonkamer, slaapkamer, badkamer, 
kleedkamer, wasplaats, keuken,...
Voor een nog betere luchtcirculatie kunnen twee units in parallelle werking gebruikt  
worden. Het is bovendien mogelijk om tot 10 units met elkaar in verbinding te stellen, 
waarbij één leidend toestel de gescynchroniseerde toestellen aanstuurt.

meer info
www.elektrends.be



UNIEKE FLEXIBILITEIT DANKZIJ UNIFORM DESIGN.
Door de uniforme bedieningspanelen op dezelfde hoogte kunnen alle 
toestellen (een 60 cm oven, een 45 cm oven en een warmhoudlade) 
naar hartelust gecombineerd worden en vormen ze in elke keuken 
een esthetisch geheel.

VARIOSPEED: De geïntegreerde microgolfoven helpt voortaan 
niet alleen meer bij ontdooien of opwarmen, de bereidingstijd van 
zo goed als alle ovengerechten kan nu ingekort worden - door één 
druk op de knop.

PYROLYTISCHE REINIGING - ACTIVECLEAN: De oven 
wordt tot zeer hoge temperaturen verhit waardoor alle bakresten tot 
as gereduceerd worden. Bakplaten, inhangroosters en telescopische 
rails zijn nu ook pyrolysebestendig.

FULLSTEAM combi-stoomoven: Stoomkoken of conventioneel 
bakken en braden met warme lucht, of een combinatie hiervan – 
steeds de optimale verwarmingswijze voor elk gerecht met behoud 
van smaak, aroma, krokantheid, vitamines en voedingswaarde.

PULSESTEAM: Door regelmatig stoom toe te voegen aan 
een conventionele verwarmingswijze, wordt het nog eenvoudiger 
perfecte gerechten te bereiden - knapperig aan de buitenkant maar 
binnenin lekker sappig. Ideaal dus voor gebraad of brood.

IQ700-OVENS VAN SIEMENS:
met het perfecte inbouwdesign voor een ideaal afgewerkte keuken.



POWERINDUCTION: De warmte ontstaat onmiddellijk waar 
ze wordt gebruikt: rechtstreeks aan de bodem van de pan.

DE COMBIZONE, gecreëerd door twee afzonderlijke kookzones 
samen te voegen, biedt ruimte voor groter kookgerei. En wanneer 
POWERMOVE geactiveerd is, beschikt u met een druk op de knop 
niet alleen simultaan over twee kookzones – een om gerechten te 
bereiden, een om ze warm te houden – maar kan u ook snel tussen 
de twee wisselen.

Met de FLEXINDUCTIEKOOKVLAKKEN kan u twee klassiek 
geordende rechthoekige combizones met een druk op de knop tot 
een groot kookvlak samenvoegen. Binnen dit kookvlak kan u uw 
kookgerei naar hartelust (ver)plaatsen.

Met FLEXINDUCTION PLUS weet uw kookplaat zelf hoe 
groot uw pot of pan is. Als de grenzen van een kookzone worden 
overschreden, worden additionele kookzones automatisch toege-
voegd en de pot of pan dus altijd gelijkmatig verhit.

Bedien alle functies van de iQ700 kookplaat via de TFT-TOUCHDIS-
PLAY intuïtief met één simpele aanraking – zonder knoppen. De 
grote TFT-Touchdisplay heeft een hoge resolutie kleurenscherm en 
biedt dus een optimale leesbaarheid, ook dankzij de duidelijke tekst.

Siemens stelt een nieuw niveau in koken met gas voor met de 
STEPFLAME TECHNOLOGY, negen even precieze kookniveaus, en 
een geoptimaliseerd design.
Niet langer leunen over de kookplaat om de grootte van de vlam 
te controleren, niet langer hopen dat het juiste niveau bereikt is. 
Koken met gas maakt komaf met dit giswerk. Vanaf nu bereikt 
u – ongeacht het geselecteerde niveau – exact de benodigde 
temperatuur en grootte van de vlam. Een exacte controle en een 
extreem eenvoudige bediening, dat is de revolutionaire innovatie 
stepFlame Technology.

Het ruimtebesparend ontwerp van de INDUCTIONAIR SYSTEM 
weerspiegelt een grondige kennis van de moderne keukenconcepten: 
een flexInduction kookplaat en ventilatie samen in één in het oog 
springend toestel, makkelijk te bedienen en aangenaam in gebruik.

DE KOOKPLATEN VAN SIEMENS 
- gas of inductie - bieden kookliefhebbers een bijzondere  
kookervaring: snelheid en precisie, comfort en veiligheid.

Siemens heeft een inductiekookplaat voor elk:
powerInduction, combiInduction, flexInduction en flexInduction Plus.



—
EQmatic Energy Analyzer 
Energiebeheer 
wordt slimmer

Identificeer energievreters en verminder energiekosten over de hele lijn. 
ABB’s EQmatic Energy Analyzer maakt het mogelijk. Het intelligente 
energiemonitoring systeem uit het EQmatic-aanbod maakt gebruik van 
Modbus RTU of M-Bus om energieverbruiksgegevens van elektriciteit-, 
gas-, water- en warmtemeters te lezen, op te slaan en te analyseren. 
De aansluiting met de meters gebeurt via een intuïtieve, webgebaseerde 
gebruikersinterface, die flexibel geconfigureerd is om aan specifieke eisen 
te voldoen. Zeer praktisch: het intelligente energiemonitoring systeem 
kan op elk gewenst moment worden uitgebreid. abb.nl/lowvoltage



Zoek de dampkap.
Het nieuwe Miele inductiekookvlak met geïntegreerde dampkap TwoInOne is nieuw én stijlvol onzichtbaar. 
Ideaal voor de moderne open keuken. Want zo heb je tijdens het koken vrij zicht op je familie en gasten. 
En ben je even afgeleid door een geanimeerd gesprek? Geen probleem, de dampkap schakelt vanzelf 
aan als je het kookvlak activeert. Goed gevonden van Miele. Voor alles waar je echt om geeft. 

Miele. Immer Besser.

Advertenties.indd   5 26/06/2018   14:34



KAMELEON

KAMELEON LED-profielen, op maat of met een vooraf 
bepaalde lengte “Ready To Use”, die u eindeloos 
aaneen kunt koppelen volgens de afmetingen en de 
bijzonderheden van uw ontwerp. Zelfs tot 6 meter uit 
één stuk! Gemakkelijk te plaatsen, verstelbaarheid en 
lichtsterkte naar keuze. 

KAMELEON is 63mm breed, 94mm hoog en uitgerust met 
magnetische uiteinden. Verkiest u kleinere afmetingen? 
Opteer dan voor KAMELEON S: 33m breed en 82mm hoog.

Drie montagemogelijkheden (tegen het plafond, aan de 
muur of gependeld) en veel toepassingen. Afwerking in 
twee standaardkleuren zwart of wit, of op maat van uw 
verbeelding met meer dan 500 mogelijkheden.

Vind de KAMELEON die bij u past !

Kom KAMELEON ontdekken in het Teco Experience Center, 
de nieuwe verlichtingshowroom in Waasmunster.

NEEM CONTACT OP MET UW 
GROOTHANDEL ALELEK VOOR 
EEN AFSPRAAK

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

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



Slim. Veilig. Intelligent. L600 CAM. 
Altijd weten wie er voor de deur staat – waar men zich ook maar bevindt, of men nu aan het 
winkelen of in de woonkamer is – kan dat? Met onze nieuwe slimme camera-sensorlamp
L 600 CAM in combinatie met de gratis app is dat inderdaad mogelijk. Door opslag op een 
micro SD-kaart in de camera komen data niet onbedoeld op het web terecht. 
De aantrekkelik vormgegeven sensorlamp verlicht hierbij niet alleen uw entree, maar levert 
dankzij de hoogwaardige camera ook nog haarscherpe beelden op uw smartphone of ta-
blet. De geïntegreerde intercominstallatie maakt communicatie in real time mogelijk met 
degenen die voor uw deur staan – comfortabel en moeiteloos vanuit elke plek ter wereld of 
simpelweg vanaf de bank. Gemakkelijker en veiliger kan niet.

www.steinel.de

30 jaar
Ø4,5u/dag

3000K
warm wit

Infrarood
180°

max. radius
10 m

10 - 10.000 
Lux

1/3/10/15 min.855 lm
60 lm/W

1,8 - 2 m. IP 44

T +32 14 25 60 50
E info@vsabelgium.be
I  www.vsabelgium.be

VSA Belgium
Hagelberg 29 | B-2440
Geel (B)
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MET SYLSMART 
ZIJN DE VOORDELEN 

VAN EEN VOLLEDIG 
LICHTSTURINGSSYSTEEM 

NU BINNEN IEDERS BEREIK!



SYLVANIA SYLSMART, EEN AUTONOOM EN ZELFLEREND LICHTBESTURINGSSYSTEEM 
Volgens Sylvania moet een goed lichtregelsysteem niet voorbehouden zijn voor grote 
projecten.  Dus in het SylSmart concept biedt Sylvania niet alleen het Connected Buil-
ding lichtregelsysteem voor grote gebouwen aan, maar ook het SylSmart Stand-Alone 
Room systeem.  Dit is een lichtregelsysteem voor kleine ruimtes, voor een MAXIMALE 
controle bij een minimale installatie.

CONNECTED BUILDING – LICHTREGELSYSTEEM VOOR GROTE GEBOUWEN
Voor grote installaties biedt Sylvania het SylSmart Connected Building systeem aan.  
Met dit systeem geniet u van een eenvoudige  installatie, simpelweg aansluiten op 
de netspanning en klaar.  Het systeem werkt met een Auto setup, en vereist dus geen 
programmatie.  De sensor is geïntegreerd in de armaturen en heeft het een draadloze 
bediening.  De SylSmart App is handig voor verdere personalisatie of optimalisatie.
  
Het Connected Building systeem werkt met een Mesh netwerk, door middel van draad-
loze Bluetooth Low Energy communicatie , met een tussenafstand tot 7m tussen de 
armaturen, onafhankelijk dus van gereflecteerde signalen.  Bovendien is het lichtre-
gelsysteem voorspellend en zelflerend, wat uitermate handig is in de praktijk en extra 
energiebesparing oplevert. Sylvania heeft reeds een uitgebreid aanbod aan armaturen 
met geïntegreerde SylSmart sensoren, zoals de nieuwste Optix  en de bekroonde Pixer 
reeksen voor kantoorverlichting.

STAND-ALONE ROOMS - LICHTREGELSYSTEEM VOOR KLEINE RUIMTES
Het SylSmart Stand-Alone Room systeem werkt autonoom, zonder extra sturingsbe-
drading,  en is uiterst eenvoudig  te installeren.  Bovendien is het flexibel aan te passen 
bij een eventuele gewijzigde layout van de ruimtes en is er geen training vereist.  Het 
resultaat: een discreet, nauwkeurig en kostenefficiënt systeem dat grote energiebe-
sparingen oplevert en programmaties van scènes toelaat – zelfs in één enkele ruimte.
De toegepaste armaturen zijn Plug & play, want ook hier is de draadloze sturing reeds 
geïntegreerd in het armatuur!  U optimaliseert de energie-efficiëntie door een uiterst 
compacte aanwezigheids- en daglichtsensor.  Via draadloze schakelaars heeft u een 
flexibele lichtcontrole zonder nood aan onderhoud.  Via een App heeft u daarenboven 
100% armatuurcontrole en creëert u eigen profielen met scènes en timings.

Ook voor winkels, showrooms en musea is het SylSmart systeem uitermate interessant.  
Met het Standalone Scene Setting kunnen scènes eenvoudig worden ingesteld met de 
App of de draadloze schakelaar, voor een dynamisch lichtbeheer.



#tweetelek

#Nieuwbouw

Bij Bouwelek was de Kersteditie van 
hun “meet en greet” alweer een  
succes. Het was lekker fris buiten, 
maar de vele jeneverkes hebben  
iedereen warm kunnen houden.  
Tevreden klanten, leveranciers en 
medewerkers.

De verlichting en domotica toonzaal van  
Kempelek heeft nog een kleine “finishing 
touch” nodig, maar wordt nu al gebruikt voor 
en door klanten. Kom gerust een kijkje nemen.

Plannen zijn goedgekeurd, aannemer gevonden, 
grondwerken zijn begonnen, uitbreiding in Alken is op komst.

Bij Electra Bree heeft de binnen-
dienst installatie extra hulp  
gekregen van Wim. Ook Wim  
beschikt over heel wat ervaring en 
zijn meerwaarde wordt nu al  
gewaardeerd door zijn collega’s  
en de klanten.

Door de snelle groei bij Brusselek komen ze al een 
tijdje handen te kort en wordt er druk gezocht naar 
een extra collega met ervaring. 
Alle hulp is welkom. 

Bezoek ons domotica en demo-appartement  op het Zuidzicht in Hasselt. 
Maak een afspraak en samen overtuigen wij jullie klanten.

#Service

#V
er

st
er

ki
ng

#Collega

#P
le

za
nt



#tweetelek

#Service

Ook bij Kempelek zal u een nieuw gezicht herkennen. 
Maarten zal de collega’s van het magazijn en  

de toonbank komen helpen. 

#Smeg

Nieuw ERP pakket en 
nieuwe webshop zullen 

gelanceerd worden in het 
eerste kwartaal van 2019.

De dagelijkse leveringen  
worden enorm gewaardeerd 

door de klanten.  
Extra service, flexibiliteit en 

klantvriendelijkheid  
zijn de troeven van de  

logistiek van GPA.

De “meet en greet” van Brusselek was een 
succes. Vele klanten, bekende gezichten 
en tevreden leveranciers. Een gezellige/

plezante bende.

Realisatie van zeer mooie verlichtingsprojecten in de verschillende 
filialen. Clavis (Hasselt), Dela (Knokke), Macquoy (Hasselt), … 

De eindejaarsaktie slaat weer erg aan. 
Originele cadeau’tjes voor een kleine extra inspanning.

#Professioneel

#Chauffeur

#extra
kracht

#Origineel

Bij Westelek verwelkomen wij Mario. Als 
ex-installateur beschikt Mario natuurlijk 

over voldoende praktijkervaring. 
De binnendienst is alvast zeer blij  

met deze extra hulp. 
Meer en nog betere service.



Door de constante groei van de laatste jaren en de ambitieuze 
groeiplannen van Urbaan en Hein De Bruyn drong zich een uitbrei-
ding van het moederhuis op. Simpelweg omdat er ondertussen 
een ernstig plaatsgebrek was, maar ook omdat er in de toekomst 
meer centraal gewerkt zal worden. Niemand moet zich echter 
ongerust maken, want de filialen zullen allemaal hun autonomie 
en uitgebreide stock blijven behouden, dat is immers de ruggen-
graat van GROEP Alelek en daar wensen wij niet van af te wijken. 
Door deze uitbreiding kan er wel gemakkelijker ingespeeld worden 
op opportuniteiten in de markt of kan er eventueel met volume 
aankopen gewerkt worden. Kortom, betere werkomstandigheden 
voor onze mensen, meer mogelijkheden en betere service voor 
onze klanten.

Begin 2019 wordt er gestart met de paalfunderingen en als alles 
een beetje meezit, dan zouden wij voor het bouwverlof een ruw-
bouw moeten hebben staan waar enkel nog de afwerking moet in 
gebeuren. Wij zullen u ten gepast tijden op de hoogte brengen van 
de vorderingen van onze nieuwbouw. Als jullie geïnteresseerd zijn 
of vragen hebben over dit project dan kan je altijd terecht bij Jos 
Digneffe (jos@alelek.be). Samen met de architect en de mensen 
van AKP volgt hij de bouw van kortbij op. 

NIEUWBOUW ALELEK TE ALKEN

WAAR 
CONCEPT

ARCHITECT 
AANNEMER

TECHNIEKEN 
DOMOTICA

VERWARMING
TOONZAAL

OPPERVLAKTE NIEUWBOUW
HOOGTE NIEUWBOUW 

TOTALE OPPERVLAKTE MOEDERHUIS 

Industriepark Kolmen, Alken
GROEP Alelek
Eddy Engelen, Alken
AKP Industriebouw, Meeuwen
GROEP Alelek
KNX
Vloerverwarming
Demo-appartement
+ 2000 m²
8 meter
+ 5000 m²

NIEUWBOUW



SNEL EN MAKKELIJK
HERKENBAAR

DANKZIJ DE NIEUWE LABELING
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• 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

be.geindustrial.com

—
Fix-o-Rail 150 
De nieuwe uitvoering maakt het verschil!

De installatie verloopt nu nog 
vlotter en makkelijker, dankzij 
een aantal unieke kenmerken:

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
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—
25D60
De nieuwe elektriciteitsmeterkast 
voor digitale meters

be.geindustrial.com

• De analoge meter kan ook nog 
ingebouwd worden

NEW!

25D60-NL-cebeo 20/12/18 nieuw.indd   1 20/12/18   12:44



by Lithoss

www.lithoss.be



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 externe systemen van partnermerken als Renson, Reynaers, VELUX, Sonos, Bose, 
Smappee en Nibe centraal aansturen. Je dak- of schuifraam openen en sluiten, de luchtkwaliteit in huis checken en bijregelen, 
je muziekinstallatie aansturen, je energieverbruik beheren: 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.



Novy 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 Panorama, 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
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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
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PENDEL-, PLAFOND- & WANDVERLICHTING

HEDENDAAGS EN TĲDLOOS DESIGN

Het BATO gamma is opgedeeld in pendels, plafond- en wandverlichting 
en komt in 2 maten.
Zĳn moderne look, geïnspireerd door een klok, is verkrĳgbaar 
in het zwart, messing of de 2 kleuren gecombineerd.
De bovenstaande versies zĳn enerzĳds beschikbaar met een geïntegreerde 
LED module met defuser en anderzĳds met een E27 fitting.
De BATO heeft met andere woorden zeer veel varianten en is universeel inzetbaar.

Voor extra info, aarzel niet om onze commerciële dienst te contacteren. slv.com

slv.com
*Zie onze garantie-
condities op slv.cm



Schoonheid 
en klasse

ToLEDo™ Mirage is een nieuwe reeks met 
acht verschillende en opvallende lampen die 
stuk voor stuk klasse en kwaliteit uitstralen.

ToLEDo™ Mirage creëert hetzelfde optische 
effect als multi-filament gloeilampen en 
verhoogt de sfeer, zowel aan als uit.

De decoratieve lampen zijn - in combinatie 
met de nieuwe SylPendant pendels - ideaal 
voor sfeerverlichting, vooral in woonkamers, 
winkels, restaurants en bars.

sylvania-lighting.com

ToLEDo™ Mirage





De verlichtingsploeg van GROEP Alelek bestaat uit allemaal 
ervaren collega’s  die hun strepen ruim verdiend hebben in de 
wereld van de verlichting. Velen hebben bij verlichtingsfabri-
kanten gewerkt, anderen hebben een eigen verlichtingszaak 
gehad en nog anderen hebben jarenlange ervaring bij de 
groothandel. GROEP Alelek is dan ook uitzonderlijk fier op 
deze collega’s en hun talrijke realisaties. Zij leveren schit- 
terend werk naar grote tevredenheid van onze klanten en hun 
eindklanten. De productgroep verlichting wint elk jaar aan 
belangrijkheid binnen GROEP Alelek en vormt zeer vaak een 
mooi koppel samen met één of andere vorm van domotica.

Vanaf heden zullen wij regelmatig enkele van deze mooie projecten 
bespreken in ons VOLT magazine. Starten doen wij met het nieuwe 
uitvaartcentrum van DELA in KNOKKE.
Bouwelek heeft samen met DELA en SLV het concept uitgewerkt 
voor de nieuwe vestiging van uitvaartzorg Bleyaert in Knokke-Heist. 
Dit modern en groot uitvaartcentrum is echt wel een referentie voor 
DELA. De uitdaging voor onze verlichtingsspecialisten in dit project 
was natuurlijk het scheppen van de juiste sfeer zodat de gevraag-
de sereniteit te allen tijde bewaard kon blijven. In deze realisatie 
speelt de verlichting eerder een dienende rol en moet zij discreet 
voor een meerwaarde zorgen. Geen gemakkelijke opdracht, maar 
het resultaat mag er zeker zijn en dit tot grote tevredenheid van de 
opdrachtgever en zijn architect.

 Waar: Knokke 
 Architect: D’hondt-Parein architecten bvba 
 Installateur: HD Electriciteitswerken 
 Merken: SLV, Wever & Ducre en Lunatrix 
 Concept: SLV en Bouwelek VE
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“Dat heeft ongetwijfeld te maken met 
het subsidiebeleid van de Vlaamse 
overheid op dit vlak.” Aan het woord 
is Dimitri Van den Heuvel, Product 
Manager bij Legrand. “Wie een elek-
trische auto aankoopt, kan rekenen op 
een zero-emissiepremie. Het feit dat 
hybridewagens minder gesubsidieerd 
worden, is ongetwijfeld een belang-
rijke driver in het voordeel van de 100% 
elektrische wagen.”  

DE MARKT VOOR ELEKTRISCHE EN 
HYBRIDEWAGENS IS WELISWAAR NOG 
BEPERKT, MAAR KENT EEN STIJGENDE 
CURVE. WAAR PRECIES OP DIE MARKT 
PROFILEERT LEGRAND ZICH MET ZIJN 
LAADSTATIONS?
Er is het residentiële segment, met 
daarin de opsplitsing tussen de indivi-
duele woning en het appartementsge-
bouw. Als generalist werkt Legrand via 
de installateur, en dus is dat deel van 
de markt ideaal om de meerwaarde 
van een sterk product te introduceren. 
Daarnaast is er ook dat stukje privé-
domein in de tertiaire sector, waar we 
al aanwezig zijn met andere producten. 
Denk aan de parking van winkels en 

bedrijven. Onze troef hier is dat we ook 
aan dat type privé-investeerders een 
globale aanpak kunnen bieden. 

DAT IS TOCH AL EEN HELE HAP. WAT DOET 
LEGRAND DAN NIET?
We blijven weg van de oplaadfacilitei-
ten op openbare parkings en andere 
publieke infrastructuur, langs de weg 
of voor overheidsinstellingen. Met onze 
Green’Up Premium-oplaadunits en 
alle daaraan gerelateerde producten 
voor residentieel en tertiair gebruik 
schrijven we al mee aan een groot 
hoofdstuk van het ecologische verhaal.

LAAT ONS EVEN FOCUSSEN OP DE 
PRODUCTEN ZELF: WAARUIT BESTAAT 
ZO’N OPLAADSYSTEEM?
Enerzijds zijn er de contactdozen. Let 
op! Zo’n contactdoos lijkt op een gewoon 
stopcontact, maar is het helemaal niet. 
Legrand heeft de waterdichte (IP66) 
Green’Up Access Plexo-contactdoos 
in het assortiment. Daarmee kunt u 
thuis makkelijk, veilig en snel uw auto 
opladen. Om op te laden in gemeen-
schappelijke ruimtes is de IK10 Soliroc 
antivandaal-contactdoos geschikt. Een 

bijzondere troef trouwens om te vermij-
den dat de stroomsterkte beperkt zou 
moeten worden tot 10 A om beschadi-
ging te voorkomen, is het door Legrand 
gepatenteerde detectiesysteem dat 
zorgt voor magnetische herkenning 
tussen stekker en stopcontact. Een 
perfect alternatief om te kunnen blij-
ven laden bij 16 A. Door zo het maxi-
mumvermogen van de contactdoos 
aan te spreken, wordt de laadtijd heel 
wat korter. Voorwaarde is wel dat de 
laadkabel (mode 2) voorzien is van een 
Green’up-stekker.

En dan zijn er uiteraard de laadsta-
tions zelf. Het Green’Up Premium-
laadstation is er in een kunststof uit-
voering (IP 44) en een metalen (IP 55) 
versie. Zo’n laadstation wordt gebruikt 
om voertuigen op te laden in mode 2 
en mode 3.  

WAT MAAKT DAT LEGRAND ER OP DAT 
VLAK UITSPRINGT?
Opladen in mode 2 vereist twee polen 
en een aarding, maar ook een aparte 
kring vanuit de verdeelkast met daar-
achter een stopcontact beveiligd met 

Dimitri 
Van den Heuvel, 
Product Manager bij 
Legrand

KEY PLAYER

GREEN’UP PREMIUM:
LAADPALEN VOOR 
ELEKTRISCHE EN 
HYBRIDEWAGENS

—
Cijfers van de FOD Mobiliteit en Vervoer bevestigen de stijging van het aantal 
ingeschreven elektrische auto’s. In 2015 waren er nog maar 282, maar dat aantal 
was in 2017  al gestegen tot 1.295. Die groei zette zich ook dit jaar door, met in 
september al 1.972 100% elektrische voertuigen. De prognose is 2.600 tegen 
eind 2018. Elektrisch rijden zit in de lift, maar het aandeel in vergelijking met 
auto’s op benzine en diesel blijft relatief klein. Datzelfde fenomeen geldt voor de 
hybridewagens, waarvan het aantal ingeschreven wagens (2.289 tot september 
2018) recent lijkt te stagneren.

08_
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differentieel en automaat. Precies dat 
laden in mode 2 maakt Legrand uniek. 
We zijn momenteel de enige aanbie-
der die daarvoor een speciale oplos-
sing heeft.

Het aandeel mode 3 opladen zal trou-
wens verder stijgen door de hogere 
oplaadsnelheid en omdat er meer infor-
matie van de wagen naar het laadsys-
teem wordt uitgewisseld. Daarom heb-
ben we de meeste van onze laadstations 
dan ook uitgerust met contacten voor 
zowel mode 2 als mode 3.

IOT IS EEN HOT TOPIC IN ONZE 
HUIDIGE SAMENLEVING. WIE NIET 
GECONNECTEERD IS, KAN NIET MEER MEE. 
HOE ZIT DAT MET DE GREEN’UP PREMIUM?
Dat is vandaag inderdaad een essen-
tieel gegeven. We hebben er dan ook 
voor gezorgd dat onze Green’Up-
oplossing helemaal past binnen onze 
eigen Eliot-filosofie (Electric Internet 
of Things).

WAT BETEKENT DAT IN DE PRAKTIJK?
Onze laadstations hebben een 
ingebouwde Bluetoothverbinding. 

Daardoor kan het opladen lokaal 
gebeuren met behulp van EV Charge, 
een app die we zelf ontwikkelden voor 
smartphone of tablet. Diezelfde app 
is echter ook geschikt voor werken op 
afstand. Concreet betekent dit dat een 
optionele IP-communicatiekit (elek-
tronische kaart) in de laadpaal wordt 
geplaatst om zo verbonden te wor-
den met het wifi- of 3G/4G-netwerk. 
Afstandsbediening is nu mogelijk 
vanaf een smartphone, tablet of pc.

TOEGANGSCONTROLE EN BESTURING VIA 
DE APP: CHECK! BIEDT HET SYSTEEM NOG 
MEER MOGELIJKHEDEN?
We kunnen effectief nog een stap ver-
der gaan. Een stap die helemaal past 
bij het principe ‘meten is weten’. Via 
de EV Charge app kunt u het verbruik 
van het laadstation aflezen per dag, 
week, maand of jaar*. Integratie van de 
Legrand-energiewebserver is daarbij 
essentieel. Aan die webserver worden 
meerdere laadpalen gekoppeld om zo 
het verbruik op te tekenen. Zo kunt u 
niet alleen het verschil tussen dag- en 
nachtverbruik zien, het systeem gaat 
ook meer in detail. Zo kan getoond 

worden wie oplaadt of hoeveel wordt 
opgeladen aan welk laadstation. Ook 
kan worden geregistreerd welke afde-
ling in het bedrijf hoeveel energie ver-
bruikt. Dat zijn zeker interessante data 
voor kostenberekening.Het laadsta-
tion kan ook voorzien worden van een 
RFID-badgelezer om de toegangscon-
trole en het verbruik te personaliseren.

DE GREEN’UP PREMIUM KAN DUS OOK EEN 
BIJDRAGE LEVEREN AAN HET ACTUELE 
DEBAT ROND DYNAMISCH OMGAAN MET 
ENERGIEBEHEER?
Wie werkt aan energiegerelateerde 
oplossingen, kan niet anders dan daar 
vandaag zijn steentje aan bij te dra-
gen. Een voorbeeld: onze EV Charge 
app is programmeerbaar om het 
laadvermogen aan te passen wan-
neer onvoldoende energie aanwezig 
is. Zo zou op een bedrijfsparking de 
beschikbare energie gelijkmatig ver-
deeld kunnen worden over de ver-
schillende laadpalen.

* Voor grotere installaties, dus met 
meerdere laadstations, is het 
interessanter om met ons Energie 
Supervisie Systeem te werken.
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Actievoorwaarden

Deze actie is enkel geldig voor professionele installateurs, voor kits aangekocht tijdens de actieperiode en zolang de 
voorraad strekt. Voor alle informatie kan u contact opnemen met uw verdeler of met:
Comelit Group Belgium NV - Kleinewinkellaan 24 - 1853 Grimbergen
Tel.: 02/4115099 Fax.: 02/4115097 - info@comelit.be

Aanbieding geldig tot 31 Januari 2019.

Verbinding met 
het thuisnetwerk

Getest om meer dan 
125.000 keer gebruikt te worden

Cloud-opslag

Bewegingsdetectie

HD-camera

Nachtzicht

Deur of poort openen

VISTO DEURBEL PROMO

VISTO, MEER 
DAN EEN DEURBEL

Kies een film, bij uw favoriete Kinepolis bioscoop 
ENJOY THE SMART LIFE

1 GRATIS CINEMA TICKET 
BIJ AANKOOP VAN EEN VISTO

Cloud-opslag

Kies een film, bij uw favoriete Kinepolis bioscoop 

BIJ AANKOOP VAN EEN VISTO

Gebruiksgemak. Dankzij de app Comelit Visto, kan je op je 
smartphone alle oproepen van je deurbel beantwoorden.
Veiligheid en gemoedsrust. Dankzij de bewegingsdetectie, 
weet u telkens wanneer er iemand bij uw voordeur langskomt, 
zonder een oproep te verzenden.

Comelit Visto
Werkt op WiFi/3G/4G



DOMOTICA    

X2
de omzet aangaande

domotica telt dubbel

omzet 1december 2017 tem 28 februari 2018

vergeleken met omzet

1 december 2018 - 28 februari 2019 

Proficiat met uw meeromzet

en ontvang een mooi cadeau onder de kerstboom

· Schrijf je in
· Vergelijk je meeromzet
· Kies je cadeau
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* Deze actie is niet geldig voor projecten. Enkel geldig bij het respecteren van de correcte betalingstermijn. * * Maximaal te behalen geschenk heeft een verkoopprijs van 1099 euro (Smeg) of zijn 70 GPA punten.       

De omzet van 1december 2017 tem 28 februari 2018 vergeleken met de omzet van 1 december 2018 - 28 februari 2019. 
Enkel geldig na inschrijving. *Actie loopt tot 28 februari 2019.
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01 I Meeromzet tussen 4.000 en 4.999 euro
 CADEAU = SMEG producten tot een maximale verkoopwaarde t.w.v. €109 of 6 GPA punten* *
 bvb. een handmixer

02 I Meeromzet tussen 5.000 en 7.499 euro
 CADEAU = SMEG producten tot een maximale verkoopwaarde t.w.v. €149 of 8 GPA punten* *
 bvb. een broodrooster

03 I Meeromzet tussen 7.500 en 9.999 euro
 CADEAU = SMEG producten tot een maximale verkoopwaarde t.w.v. €189 of 12 GPA punten* *

 bvb. een koffi ezetapparaat

04 I Meeromzet tussen 10.000 en 12.499 euro
 CADEAU = SMEG producten tot een maximale verkoopwaarde t.w.v. €229 of 15 GPA punten* *

 bvb. een blender

05 I Meeromzet tussen 12.500 en 14.999 euro
 CADEAU = SMEG producten tot een maximale verkoopwaarde t.w.v. €349 of 20 GPA punten* *

 bvb. een espresso-apparaat

06 I Meeromzet tussen 15.000 en 19.999 euro
 CADEAU = SMEG producten tot een maximale verkoopwaarde t.w.v. €449 of 30 GPA punten* *

 bvb. een keukenrobot

07 I Meeromzet tussen 20.000 en 24.999 euro
 CADEAU = SMEG producten tot een maximale verkoopwaarde t.w.v. €599 of 40 GPA punten* *

 bvb. een keukenrobot + een broodrooster

08 I Meeromzet tussen 25.000 en 29.999 euro
 CADEAU = SMEG producten tot een maximale verkoopwaarde t.w.v. €829 of 50 GPA punten* *

 bvb. een FAB 10 koelkast

09 I Meeromzet boven 30.000 euro
 CADEAU = SMEG producten tot een maximale verkoopwaarde t.w.v. €1099 of 70 GPA punten* *

 bvb. een FAB 28 koelkast

Eindejaarsactie SMEG-A2-FINAAL.indd   1 23/11/18   14:12



Uw groothandel

altijd in de buurt

FILIAAL ALELEK
Industriepark - kolmen 1225
3570 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 17 - 2200 Herentals
T 014 50 12 50
info@bouwelek.be


