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De thuisbasis van het opladen
Terra AC wallbox
Terra AC Wallbox combineert het leiderschap van ABB op het
gebied van e-mobiliteit met een 130-jarig erfgoed van innovatie
in een superieure wandoplaadoplossing.

Voorwoord
Beste klanten,
F*** 2020 !
Een beetje cru, te direct, eerder platvloers, te emotioneel, weinig origineel, …
Ik weet het, dit soort taalgebruik zijn jullie niet onmiddellijk gewend van ons,
maar het is nu éénmaal het eerste waaraan ik denk als 2020 ter sprake komt.
Het is niet mooi of elegant dit soort uitlatingen, maar het is 100 % authentiek
en komt uit de grond van mijn hart.
De Covid-pandemie heeft het afgelopen jaar de hoofdrol opgeëist. Het heeft
allemaal ons leven voor een groot stuk beheerst en dat was niet zo voorzien
in onze planning. Een streep door de rekening van velen, letterlijk en figuurlijk!

new.abb.com/ev-charging/terra-ac-wallbox

Hoogwaardige kwaliteit
• Hoogwaardigste lader op de markt
• Breed aanbod aan connectiviteitsopties
• Ruimtebesparend en eenvoudig te
installeren

Flexibiliteit klaar voor de toekomst
• Slimme functionaliteit voor geoptimaliseerde lading
• Integratie van de energiemeter voor
dynamisch laden
• Toegewijde App voor controle en
configuratie

Veiligheid en bescherming
• Geëvalueerd en getest om te voldoen
aan de hoogste normen
• Stroom begrenzingsbeveiliging
• Geïntegreerde differentieel en
overspanningsbeveiliging

Ik ben nogal positief van aard en ben er dan ook van overtuigd dat wij ook
dit varkentje gewassen zullen krijgen. Samen hebben we het er immers nog
behoorlijk goed van afgebracht. De sector heeft moeilijke maanden gehad,
maar heeft zich daar in de tweede jaarhelft mooi van hersteld. Een welgemeende proficiat is niet alleen op zijn plaats voor de zorg, maar ook voor
jullie allemaal. De lamp moest immers overal blijven branden, zowel in de
ziekenhuizen, woonzorgcentra als bij de mensen thuis. Jullie zijn in moeilijke
omstandigheden blijven werken en hebben hiermee de mensen en de
economie een grote dienst bewezen. Wij hebben jullie in dit verhaal dan ook
met alle plezier en vol overgave ondersteund.
Solar was in 2020 een belangrijke productgroep voor de branche en ook
voor GROEP Alelek. Wij danken jullie alvast voor het vertrouwen en kijken er
naar uit om samen met jullie de volgende stappen te zetten in de steeds
groeiende en uitdagende markt van de hernieuwbare energie. Denk maar aan
batterij-opslag, laadpalen AC en DC, zonne-energie , warmtepomp en natuurlijk de slimme woning die dit allemaal logisch en intuïtief kan/moet aansturen.
Voor we het bizarre 2020 volledig achter ons kunnen laten en met frisse
moed/goesting kunnen beginnen aan 2021 willen wij iedereen fijne, allicht
wat kleinschaliger dan de voorgaande jaren, feesten wensen.
De positivist in mij vertelt mij dat we jullie in 2021 terug gaan mogen
verwelkomen tijdens één van onze opleidingen, een meet & Greet of op
een feestelijke gelegenheid in één van onze filialen.
Wij kijken er alvast vol ongeduld naar uit!

NOVY PANORAMA
Werkbladdampkap
in lijn met uw levensstijl.

CITROËN PRO
CITROËN PRO
THE DO-IT-ALL
THE DO-IT-ALL

CITROËN BERLINGO VAN

CITROËN JUMPY

CITROËN JUMPER

CITROËN BERLINGO VAN

CITROËN JUMPY

CITROËN JUMPER

ONTDEK ONZE ACCESSOIREPACKS,
ONTDEK ONZE
ACCESSOIREPACKS,
GEÏNSPIREERD
DOOR
PROFESSIONALS.
GEÏNSPIREERD DOOR PROFESSIONALS.

Ontdek Novy Panorama. Een stijlvolle kookplaat met geïntegreerde dampkap, die zich moeiteloos
aanpast aan uw levensstijl, dankzij haar tijdloos design en technisch vernuft. De afzuigtoren kan op
verschillende hoogtes gepositioneerd worden, waardoor de dampen krachtig en efficiënt, doch stil
afgezogen worden ter hoogte van de potten of pannen. novy.be

Smart Home.
Smart Building.
Smart Life.
gira.be

Standard.
Dankzij het nieuwe
klemmenconcept
kan de Gira schakelen jaloezieactuator
snel en eenvoudig
worden bedraad.
Zonder gebruik van
een server kunnen
meteen omvangrijke
scènefuncties en
eenvoudige logica’s
worden gerealiseerd.
De variant Standard
biedt de functies die
het meest worden
gebruikt tegen een
concurrerende prijs.
Meer en uitgebreidere functies biedt
de variant

Filiaal
in de kijker

Brusselek

De kleinste telg A van GROEP Alelek is het
filiaal in Meise: Brusselek. Klein, maar
dapper is hier wel op zijn plaats.
Op 2 jaar tijd de omzet bijna verdubbelen:
je moet het maar doen. Jan heeft een klein,
maar zeer sterk team rond zich verzameld.
Veel ervaring gecombineerd met
elektrische kennis zorgt duidelijk voor
een “explosieve” mix.
W

Komfort.

Gira / Smart Home /
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Voor GROEP Alelek is service het codewoord en Brusselek heeft
dit heel goed begrepen. Zij gaan voor hun klanten echt wel tot het
uiterste. Daar waar anderen zouden stoppen, zullen zij zeker nog
door gaan en met een oplossing komen. Een groothandel met kennis,
advies en ondersteuning!

Een korte voorstelling van het Brusselek team:

Jan: filiaalleider en “manusje van alles”. Zit nooit verlegen om een
grap, houdt het tempo lekker strak en opgeven staat niet in zijn
woordenboek. Heeft ervaring en levenswijsheid te over en staat
altijd klaar om een hand(je) te helpen.
Mail: jan@brusselek.be - tel: 0493 93 47 76

Niels: commerciële medewerker voor de buitendienst, maar
geraakt door de grote drukte veel te weinig bij de klanten. Heeft
als ex-installateur tonnen elektrische kennis in overschot. Weet
hoe een werf in elkaar steekt en heeft hierdoor altijd een oplossing
klaar voor de klanten.
Mail: niels@brusselek.be - tel : 0492 46 31 88
Ronald: magazijnier en chauffeur die altijd goedgezind de bestelde
producten bij de klant levert. Als ex-zelfstandige weet Ronald
perfect wat belangrijk is voor de klanten en wil hij heel ver meegaan
in de “wensen” van de klant.
Tel: 02 270 48 63
Jens: baliemedewerker en commerciële binnendienst. Jens heeft

GROEPALELEK
vele jaren ervaringBRANDS
in de sector van de elektrische groothandel.

Brusselek NV
Paardenweidestraat 3 - 1861 Meise
02 270 48 63 - info@brusselek.be

Gira schakel- en jaloezieactuator

04.09.20 15:49

De producten, klanten, leveranciers, ja zelfs de concullega’s, hij
kent ze praktisch allemaal.
Mail: jens@brusselek.be - tel: 02 270 48 63
		
Troeven Brusselek:
Schitterende ligging, parallel met de A12. Vlot aanrijden en vlot
terug weg. Zeer efficiënt.
Dagdagelijkse leveringen.
Vlotte en intuïtieve webshop.
Uitgebreide kennis.
Performante voorraad.
Vriendelijk en hartelijk.
Kracht van een groep, service van een KMO!

HERKENBAAR
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TREKDRAAD

SIGNAAL

DATA

COAX

LUIDSPREKER

INSTALLATIEKABEL

DANKZIJ DE NIEUWE LABELING

ALARM

INSTALLATIEDRAAD 2,5

INSTALLATIEDRAAD 1,5

SNEL EN MAKKELIJK

18/08/2020 15:56

Champagne actie!
Eén fles champagne bij aankoop
van één van de pakketten

(Te bestellen bij uw verdeler, tot uitputting voorraad.)

Deze “Noodverlichting” actie loopt van 02/11/2020 t.e.m. 31/12/2020

ADV_Champagne-actie_A5_NL-FR.indd 1
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BENELUX.LEDVANCE.COM

Totale creatieve flexibiliteit? LED
STRIPS PERFORMANCE RGBW
bieden vele wittinten om de concentratie te stimuleren terwĳl hun complete kleurbereik uw (thuis)kantoor
transformeert na het werk.

SLV NUMINOS
EEN VERLICHTINGS
SYSTEEM,
TOT IN HET KLEINSTE
DETAIL DOORDACHT.

S
20°

40°

55°

Dankzĳ de ruime keuze aan modules is er voor elke
vraag een passend antwoord. Vast geconfigureerd.
Snel en veilig geïnstalleerd.

M

L

XL

Toebehoren systeem:
U kunt eenvoudig uw
optionele driver
(aan/uit, fasedimming,
DALI) en geschikte
via de kleurcodering.

Eenvoudige vervanging en beter
licht? OSRAM DULUX® F LED EM
& AC MAINS is de perfecte directe

Drivers, diffusors, alle
opties voor het
SLV NUMINOS
Downlight System vindt
u op numinos.SLV.com

vervanger voor compact fluorescentielampen dankzĳ de hoge
lichtkwaliteit en energie-efficiëntie.

Niet-verblindend, uniform licht?
DOWNLIGHTS UGR19 zijn ideaal
wanneer u behoefte heeft aan
homogeniteit en basisverlichting
met weinig flikkering.

DE HELDERE
MANIER VAN
WERKEN

Eenvoudig.

MODERNE KANTOORVERLICHTING
VAN LEDVANCE.

Smart Home.
Smart Building.
Smart Life.
partner.gira.com

Met de intelligente KNX server Gira X1
kan elk gebouw worden geautomatiseerd
en kunnen ook externe apparaten flexibel
worden geïntegreerd en via een app worden bestuurd. De Gira Project Assistant
maakt daarbij een eenvoudige programmering en inbedrijfstelling van gewenste
scènes mogelijk. Zo wordt alles bestuurbaar, al is het nog zo

Vooral in kantoren heeft iedere zone specifieke eisen
waar het licht aan moet voldoen. Dat is waarom u
LED lampen, armaturen en LED Strip systemen
voor een hogere productiviteit, een beter welzĳn
en lagere operationele kosten in ons uitgebreide
portfolio vindt. Schakel nu over naar LEDVANCE.

Complex.

LEDVANCE is de licentiehouder van handelsmerk
OSRAM voor lichtbronnen in algemene verlichting.

Gira / Smart Home /
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Gira X1
25.03.20 12:21

Smart home
met stem- en
aanraakbediening?

NEW

PRODISC III
GROTE TIJDBESPARING DOOR
EENVOUDIGE MONTAGE EN ELEKTRISCHE
AANSLUITING ZONDER GEREEDSCHAP

Easy with Legrand.

VR AA
E X T R A KG U W
OR
VAN -5 TING
GROUP A% BIJ
LELEK *

“Alexa,
i’m home!“

VANAF
50

€ 54,

Adviesverkoopprijs
excl. BTW

EFFICIENCY TOT 110 LM/W
MEER INFO:

3-STAPS DIMMEN (100% → 10%/25% → 0%)
DAGLICHT PRIORITEIT
(AAN-/UITSCHAKELING OP BASIS VAN DAGLICHT)

Een smart home creëren? Makkelijk met Legrand.
Makkelijk te installeren, makkelijk in gebruik, makkelijk uitbreidbaar, en alles ook
nog 'ns makkelijker binnen budget dan u zou denken. We zijn ook makkelijk bereikbaar
als u advies wilt (of een gratis opleiding), we staan voor u klaar.
Legrand is Frans voor 'de grote' en groot zijn we zeker. Wat u maar wilt, wij hebben
zowat alles. Dat maakt ons de ideale future-proof partner. Een compleet smarthomesysteem of alleen een specifiek element, wij helpen u graag om elk huis slimmer te
maken. En om zo waarde te creëren voor uw klanten, met minimale inspanningen.
Easy with Legrand.

SCHAKELBARE LICHTKLEUR EN LICHTSTROOM
STATE-OF-THE-ART LI-FEPO4 ACCU TECHNOLOGIE
VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:
STANDAARD / MICROWAVE SENSOR / NOODFUNCTIE / NOODFUNCTIE + MICROWAVE SENSOR

De Prodisc armaturen van Prolumia zijn inmiddels een begrip in de markt. Prolumia kondigt graag de komst
van een nieuwe generatie Prodiscs aan. De Prodisc III serie heeft een hedendaagse vormgeving en een hoge efficiency.
De oersterke behuizing en afscherming bestaan uit slagvast en vlamdovend polycarbonaat. Bovendien zijn de armaturen
voorzien van nieuwe lichttechniek en een flikkervrije driver, optioneel met geïntegreerde bewegingssensor. Tevens verkrijgbaar
in een nooduitvoering. Hiermee is de gunstig geprijsde Prodisc III serie erg breed inzetbaar.
Ideaal voor het verlichten van bijvoorbeeld: hallen, galerijen, portieken, gangen, trappenhuizen, bergingen en toiletten.

www.bticino.be/smart-home

*) De looptijd van deze actie is van 1 december 2020 tot en met 31 januari 2021.

PROLUMIA W H E N L I G H T I N G M A T T E R S

WWW.PROLUMIA.COM

ELEGANT
FLEXIBLE
AND VERY EASY
TO INSTALL.
In april 2020 introduceerde Wever
& Ducré een nieuwe catalogus. Het
aanbod werd niet enkel uitgebreid
met originele designs, maar er is
ook een blijvende aandacht voor
technologische vooruitgang. Wens
je gezelligheid in jouw woning, een
eyecatcher in jouw bar of enkele
decoratieve verlichtingselementen
op kantoor? Wever & Ducré speelt in
alle sectoren mee.
Dat de residentiële sector een
belangrijke doelgroep blijft voor
Wever & Ducré heeft GROEP Alelek,
in samenwerking met EMRO lights &
technics , bewezen.

Carte blanche
De keuze van armaturen komt meestal in de laatste fase van het
bouwproces. Veel particulieren onderschatten het effect en de
meerwaarde van verlichting in een woning. “Bij het opstellen van
het lichtplan kreeg ik carte blanche” vertelt Kenny Vanbrabant.
Stijlvolle en discrete armaturen met hier en daar een eyecatcher
werden als idee vooropgesteld.

Rode draad
Doorheen de woning werd gekozen voor zwart als basiskleur met hier en daar enkele gouden accenten. En laat
dit laatste nu net een mooie aanvulling zijn in de nieuwe
catalogus van Wever & Ducré. De keuze qua kleurtemperatuur
viel op 3000K, enkel voor de eyecatchers werd 2700K toegepast.
“Voldoende licht zonder overkill” was een wens van de bewoners, aldus Kenny Vanbrabant.

Invulling ruimtes
De volledige woning is een mix van Wever & Ducré armaturen.
In de algemene ruimtes, denk maar aan de eetruimte, keuken
en zithoek, wordt de Finlin als aandachtstrekker geïntroduceerd.
Een fijn en elegant design, die de meest eenvoudige muur tot
een art piece kan omtoveren. Boven de eettafel zijn enkele
Ray’s gependeld. Hier werd gebruik gemaakt van het subtielere
semi-inbouw plafondpotje.
In de dressing werd gekozen voor Ceno, een minimalistisch
design met één, twee of drie spots. Een kleine, maar niet te
onderschatten armatuur! Ook de nieuwe Bliek collectie is terug
te vinden in de hele woning. Flexibiliteit is zijn troef. De armatuur is 355° oriënteerbaar, verkrijgbaar met een rond of vierkant
kader en heeft ook een kleiner broertje, Bliek petit. In de traphal
pronkt de Miles. Dit zorgt meteen voor een warm en welkomstgevoel. Door meerdere afmetingen te combineren, bekom je een
speels effect.
Ook voor de buitenverlichting kwam de collectie van Wever
& Ducré in aanmerking. Deep bijou heet je meteen welkom in
de woning. De kleine versie van de reeds bestaande Deep
familie ontpopt zich tot een ruwe diamant in elk interieur.
Onder de luifel werd gekozen voor Tram, een zeer compacte
opbouwarmatuur die zowel in een ronde als een vierkante
uitvoering beschikbaar is.

De eindejaaractie was een groot succes! Bedankt allemaal
en geniet van de Smeg en SONOS cadeau’tjes.

GROEP Alelek is de exclusieve SONOS distributeur voor de
installatiemarkt in België. Word een erkende SONOS installateur
en profiteer van heel wat extra’s!

#smeg#sonos#groeien
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GROEP Alelek werft aan:
technisch-commerciële mensen
gezocht in al onze filialen.

#groeien#ervaring

#tweetelek

Baddy zal voortaan de ploeg
versterken in Alken. Met zijn
jaren vakantiewerk in het
magazijn weet hij zijn weg
al snel te vinden.
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Elk filiaal van GROEP Alelek levert dagelijks gratis
bij de klanten. Zelfs bestellingen tot 8.30 uur
kunnen op de dag zelf nog geleverd worden.

Ook bij Miele zit er heel wat moois aan
te komen. Nieuwe koeling, nieuwe
wasmachines, nieuwe stofzuigers.
#nieuwigheden#channelmanagement

#service

De voorbereidingen op uitbreiding bij Bouwelek zijn gestart.
De architect is begonnen en eerste vergaderingen zijn gestart.
#groeien#plaatsgebrek
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#groeien#nieuwekracht

#marketing

#groeien#service

Novy komt met heel wat nieuwe
producten in hun premium
segment. Producten enkel
voor de vakman en zonder
concurrentie van internet.
Daar houden we van.
#channelmanagement#winkelhieren

Wissel bij Electra Bree. Roel (door iedereen
gewaardeerd als baliemedewerker) zal Wim
vervangen op de commerciële binnendienst.

De jaarlijkse sterk gewaardeerde
“give-aways” (kalender, agenda,
onderlegger, …) van GROEP Alelek
zijn aangekomen. Vraag ernaar in uw
filiaal of bij uw vertegenwoordiger.

Stijn, nieuwe collega Solar, heeft zijn start niet gemist.
Op enkele maanden tijd zijn er meer dan 5.000 panelen
de deur uitgevlogen.
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De digitalisering bij GROEP Alelek zet door.

De eerste SONOS webinars met klanten
zijn vlot verlopen. Allemaal gevormde en
erkende SONOS installateurs. De opvolg
webinars zijn in de maak.
#digitalisering#groeien#opleiding

VEILIG
ROBUUST
VEELZIJDIG

De plafondoplossing
De Hovercube van OBO voorziet
uw werkomgeving van stroom, data
en perslucht

Snel, kant en klaar of op maat

Voor een snel en eenvoudig bestelproces zijn er
kant en klare modules beschikbaar voor standaard
toepassingen met of zonder perslucht.
Om aan uw noden te voldoen, bieden we ook een
lege behuizing aan voor 4 of 8 toestellen.
www.obo.be

Building Connections
preﬂex.com

ONGEKENDE GELUIDSBELEVING
DOORDACHT DESIGN - GEBRUIKSGEMAK
OPEN PLATFORM.
DAT IS WAAR SONOS VOOR STAAT

De veelzijdige
draadloze versterker, Amp

Naast de Arc zijn de Amp en de architectural speakers populaire
producten binnen de audio, video en domotica. De Amp voorziet
maar liefst tot vier speakers van 125 watt per kanaal. Meer dan
genoeg voor zelfs de meest veeleisende systemen. Geïntegreerde HDMI- en lijningangspoorten betekenen dat TV’s, draaitafels,
cd-wisselaars en andere audiocomponenten gemakkelijk op de
Amp aangesloten kunnen worden en zo deel uitmaken van het
SONOS-systeem.

De soundbar voor
smart home, Arc

Een smart home is niet compleet zonder de nieuwe SONOS
Arc. De premium smart soundbar die meeslepend geluid van
bioscoopkwaliteit naar woonkamers over de hele wereld
brengt. Als je geen TV kijkt, kun je de Arc gebruiken om muziek
te streamen van meer dan 100 muziekservices, zoals SONOS
Radio, Apple Music en Spotify. De Arc bouwt door op de
toonaangevende innovaties van SONOS op het gebied van home
cinema, met door software aangedreven audio die luisteraars
onderdompelt in briljant geluid.

Een open platform voor smart home

Vanaf het begin is SONOS een platformbedrijf, met als doel
gebruikers een ongekende keuzevrijheid te bieden. Eerst met
een open benadering van muziekservices, later met uitbreiding
van het ondersteunen van tientallen partners. SONOS heeft het
platform verder ontwikkeld door het geheel open te maken voor
alle potentiële partners. SONOS kan makkelijker dan ooit in een
smart home geïntegreerd worden.

Het elliptische profiel met de afgeronde grille van 270 graden
zorgt voor een multidimensionaal geluid. Daarenboven zorgt het
naadloze design in mat zwart of wit ervoor dat de Arc op een
elegante manier in elk interieur past. Of hij nu onder de TV
bevestigd is of op een meubel staat. “Het is ons doel om
van iedere kamer met een TV een plek te maken waar je
gemakkelijk kunt genieten van alle video- en muziekcontent
die er is. De SONOS Arc illustreert het belang dat we hechten
aan briljant geluid en premium design. Het introduceert een
nieuwe standaard voor soundbars.” aldus Patrick Spence, CEO
van SONOS.

De Amp is zorgvuldig ontworpen en de veelzijdige hardware
werd ontwikkeld om het SONOS-softwareplatform meer vermogen te geven. Nieuwe updates voor het platform zorgen ervoor
dat installateurs de Amp gemakkelijk in geïntegreerde smart
home-systemen kunnen inpassen, waaronder ook in smart verlichting en centrale bedieningssystemen.
“Voor het ontwerp en de ontwikkeling van de Amp hebben we
goed geluisterd naar professionele installateurs, met als resultaat een veelzijdig product dat een centrale plaats inneemt in de
smart home-geluidservaring”, aldus Spence.
SONOS Amp is beschikbaar vanaf EUR 699 (incl. BTW).

De Arc kan worden bediend met de nieuwe SONOS-app, een TVafstandsbediening, Apple AirPlay 2 en je stem via de Google
Assistent.
De Arc is verkrijgbaar voor €899 (incl. BTW).
SONOS Arc

€899,00 (incl. BTW)

vervolg op volgende pagina

«

SONOS is een van ‘s werelds toonaangevende
merken als het gaat om geluidsbeleving. Als
uitvinder van multi-room draadloze home-audio
helpen de innovaties van SONOS de wereld beter te
luisteren. SONOS geeft de mensen toegang tot hun
favoriete content en laat ze deze content bedienen
hoe en waar ze maar willen. SONOS staat bekend
om de ongekende geluidsbeleving, het doordachte
design, het gebruiksgemak en een open platform.
SONOS maakt het gehele spectrum van audiocontent
beschikbaar voor iedereen. Van films en series,
tot muziek, podcasts, audioboeken en radio als de
TV uit staat.

Zo biedt deze soundbar ondersteuning voor Dolby Atmos®,
het hoge resolutie-audioformaat van de toekomst waarin
prijswinnende programma’s en films nu al wereldwijd worden
gestreamd. Arc is afgesteld in samenwerking met Oscarwinnende mixtechnici. Ongeacht of de content nu stereo,
Dolby Audio 5.1 of Dolby Atmos is. Dankzij de naar boven gerichte
drivers van Arc kun je programma’s, films en games beleven met
het nauwkeurige en meeslepende geluid van Dolby Atmos.

SONOS architectural
speakers by Sonance

SONOS en marktleider in inbouwspeakers Sonance hebben
samengewerkt aan een serie van drie (inbouw)speakers - voor
bevestiging in de muur, in het plafond en voor buiten - die in
combinatie met de nieuwe SONOS Amp via software over extra
functionaliteit beschikken.
SONOS en Sonance staan beide voor superieur geluid en
onovertroffen design. Samen ontwikkelden ze speakers die
volledig opgaan in de omgeving. Tegelijkertijd bieden de
speakers een kristalhelder geluid, gelijkmatige geluidsdekking
en veel gebruiksgemak. Het is voor het eerst dat er inbouwspeakers zijn ontworpen en geproduceerd voor een specifieke
versterker. Hieruit blijkt dat beide merken veel belang hechten
aan het creëren van innovatieve geluidservaringen. “Het was ons
doel om tot een oplossing te komen voor de installatiemarkt,
waardoor de SONOS-beleving voor het eerst ook mogelijk werd
via inbouwspeakers”, zegt Spence.
Eén SONOS Amp kan tot drie sets SONOS Architectural speakers versterken. In combinatie met de Amp maakt de unieke
hardware van de In-Ceiling- en de In-Wall-speakers het gebruik
van Trueplay™ mogelijk. Trueplay zorgt ervoor dat al je muziek
even goed klinkt, waar de speaker ook staat. Dit komt doordat de
software rekening houdt met de omvang, indeling en aankleding
van de kamer waarin de speakers zich bevinden en automatisch
de equalizer aanpast voor een optimaal geluid.
De SONOS In-Wall by Sonance, SONOS In-Ceiling by Sonance
zijn beschikbaar vanaf €699 per set (incl. BTW).

ENKELE
KERNCIJFERS
VAN SONOS
1.15 miljard euro omzet
Aktief in 53 landen
29 miljoen actieve geconnecteerde luidsprekers
Meer dan 9 miljoen gezinnen wereldwijd
luisteren naar SONOS
3 miljard luisterminuten per dag
Belangrijke evolutie
Stem bediende luidsprekers zijn “booming
business” Een verwachte verdubbeling tussen
2020 en 2022 !
De “slimme woningen” zullen in 2021 met
30% toenemen.
Betaalde muziekstreamingabonnementen
zullen in 2021 de 300 miljoen stuks
overschrijden.

SONOS In-Wall Sonance

vanaf €699,00 per set (incl. BTW)

Niko
Digital
black.
Niko
Digital
black.

Comfort,
gebruiksgemak
en flexibiliteit
Comfort,
gebruiksgemak
en flexibiliteit
van van
huisautomatisering
binnen
handbereik.
huisautomatisering
binnen
handbereik.

www.niko.eu/digital-black
www.niko.eu/digital-black
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Charge up your day!

CHARGE UP
AT HOME!

MENNEKES LAADOPLOSSINGEN VOOR E-CARS

Privégebruik
AMTRON®Compact

MENNEKES LAADOPLOSSINGEN VOOR THUIS

DE VOORDELEN VAN DIT COMPACTE THUISLAADSTATION:
• 16 A, zowel monofasige (3,7 kW) als driefasige (11 kW) aansluiting
• Geïntegreerde DC-foutstroomherkenning
• Geen differentieel type B nodig
• Vaste 5 m laadkabel met type 2 stekker
• Voedingskabel aansluiten = klaar
• Mogelijkheid tot activatie via potentiaalvrij contact
• Gering stand-by-verbruik (1 W)
Bekijk de brochure

Professioneel gebruik
Zowel de AMEDIO Professional+ als de AMTRON® Professional+ bieden een betrouwbare laadoplossing die
perfect is afgestemd op de behoeften van bedrijven en handelaars.

AMEDIO Professional+
•
•
•
•
•
•

Voor verdere info:
www.chargeupyourday.be

Stagobel Electro
Karrewegstraat 50
9800 Deinze
België

Stand-alone laadzuil
2 x contactdoos type 2 van elk 22 kW
Energiemanagement
Geïntegreerde installatieautomaat
Aardlekschakelaar type A
Overspanningsbeveiliging

AMTRON® Professional+

Bekijk de producten
in onze online catalogus
op stagobel.be
GEMEENSCHAPPELIJKE FEATURES:
• Speciaal voor handel en industrie
• Nieuwste elektronica
• Lange levensduur
• Hoge bedrijfszekerheid
• Geïntegreerde modem conform
OCPP 1.6
• Flexibele facturering via koppeling
met operator
• LED gebruikersinterface
• DC-foutstroombewaking
• MID-gecertificeerde energiemeter
• Optie Plug & Charge

Bekijk de brochure

Tel: +32 9 381 85 00
info@stagobel.be
www.stagobel.be

• Wandlaadstation
• Met of zonder aangesloten kabel
• 22 kW laadvermogen

Bekijk de brochure

Beveilig uw laadstation en
e-car met DEHNcord 3P

(ref. 900 439)

support matters

Industrieterrein E3, Karrewegstraat 50 - B-9800 Deinze

T +32 9 381 85 00

info@stagobel.be

www.stagobel.be

support matters

XLED ONE

XLED ONE Sensor

LED-Buitenspot

XLED ONE

De modernste licht- en sensortechniek die blijft en werkt. Muur- en plafondlamp XLED ONE Slave (zonder sensor) en de XLED ONE
SENSOR met infraroodsensor (12 m reiwijdte). 180° verticaal draaibaar led-paneel. Warmwit licht (3000 K) en 2550 lm garanderen
een perfecte verlichting. Met sterke reflector en een laag 23,5 W-verbruik. Leds die lang meegaan (30 jaar). Met tijdinstelling:
8 sec. tot 35 min. en schemerinstelling: 2 tot 2000 lux. Zo is er ook een XL variant met een imposante uitstraling. Effectieve
bescherming. De XLED ONE XL Sensor is er ook in Slave variant.
Technische gegevens:
Afmetingen:
XLED ONE
XLED ONE Sensor
XLED ONE XL Sensor
Stroomtoevoer
Vermogen (W)
Lichtstroom
XLED ONE
Lichtstroom
XLED ONE Sensor
Lichtstroom
XLED ONE XL Sensor
Lichtkleur
Sensortype

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

195 x 229 x 173 mm
202 x 229 x 195 mm
222 x 259 x 215 mm
220 - 240 V, 50/60Hz
23W, 23,5W en 43,5W
2550 lm (antraciet / wit)
2550 lm (antraciet / wit)
4400 lm (antraciet / wit)
3000 K / SDCM 3
IR (Infrarood sensor)

Registratiehoek
Kleurweergave
Bereik
Tijdinstelling
Basislichtfunctie
Energielabel
Schemerinstelling
Beschermingsgraad
Temperatuurbereik
Materiaal
Schemerschakelaar
LED levensduur
Led-koelsysteem

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

180°
Ra ≥ 80-89
12 m
8 sec.-35 min.
Nee
A++
2 - 2000 lux
IP44 / I
-20 tot +40 °C
Aluminium
Ja
50.000 uur
Passive Thermo
Control

Art. nr.

Omschrijving

Kleur

Bruto prijs

4007841 065201

Steinel LED-Buitenspot XLED ONE

Antraciet

€ 61,60

4007841 065218

Steinel LED-Buitenspot XLED ONE

Wit

€ 61,60

4007841 065249

Steinel LED-Buitenspot XLED ONE Sensor

Antraciet

€ 81,30

4007841 065256

Steinel LED-Buitenspot XLED ONE Sensor

Wit

€ 81,30

4007841 065225

Steinel LED-Buitenspot XLED ONE XL

Antraciet

€ 100,90

4007841 065232

Steinel LED-Buitenspot XLED ONE XL

Wit

€ 100,90

4007841 065263

Steinel LED-Buitenspot XLED ONE XL Sensor

Antraciet

€ 120,60

4007841 065270

Steinel LED-Buitenspot XLED ONE XL Sensor

Wit

€ 120,60

Prijzen excl. BTW

b e l g i u m

VSA Belgium BV
Hagelberg 29
B-2440 Geel
België

T
F
E
I

+32 (0)14 25 60 50
+32 (0)14 25 60 59
info@vsabelgium.be
www.vsabelgium.be

GROEP
ALELEK

werft aan!

update

GROEP Alelek is een elektrotechnische groothandel met vestigingen verspreid
over Vlaanderen. Wij leveren aan de professionele markt en zijn gekend
om onze uitgebreide kennis en ver doorgedreven service.
Door onze snelle groei zoeken wij fijne collega’s om ons te komen versterken.

Filiaal Alelek

Help klanten energie besparen
met Niko Home Control
Niko Home Control biedt inzicht in
energieverbruik en -opwekking
Voor een groter energierendement moet je
verbruikspatronen goed begrijpen. Het komt
dan ook niet als een verrassing dat Niko met oplossingen komt
die inzicht geven in het elektriciteits-, gas- en waterverbruik. Voor
Niko Home Control voor busbekabeling is er een eenvoudig te
koppelen meetmodule. Bij Niko Home Control voor traditionele
bekabeling kan de draadloze hub via de meegeleverde P1 kabel
verbonden worden met de digitale meter.
Niko Home Control geeft je klanten ook inzicht in de
energieproductie van hun woning. Ze kunnen zelfs regelen
wanneer hun eigen opgewekte elektriciteit het beste kan worden
gebruikt. Zo kunnen klanten met een SMA-omvormer en een
slimme hub die verbonden is met een digitale meter meteen zien
hoeveel energie opgewekt en direct verbruikt wordt, ook wel zelfconsumptie genoemd.
24/7 monitoren van woning en toestellen
De slimme plugs en geconnecteerde wandcontactdozen van
Niko Home Control kunnen 24/7 opgevolgd worden en maken
het makkelijk om het exacte energieverbruik per toestel te
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Paardenweidestraat 3 - 1861 Meise

BINNENDIENSTMEDEWERKER
VERLICHTING

BINNENDIENSTMEDEWERKER
INSTALLATIE

BALIE/MAGAZIJN MEDEWERKER

Uw job zal bestaan uit: klanten helpen aan de balie,
orders klaarzetten, goederen receptioneren,
algemeen magazijnwerk, …

meten. Daardoor wordt ongezien verbruik opgemerkt of een
openstaande vriezer of ijskast op tijd gesignaleerd. De Niko Home
app stuurt automatisch een melding bij abnormaal verbruik van
elektriciteit of gas.

Filiaal Kempelek
Nikelaan 7 - 2430 Laakdal

Gebruik opgewekte zonne-energie
Met de slimme energiemeldingen van de Niko Home app,
ontvangen klanten ook automatisch een bericht als er sprake is
van overproductie. Met de solar mode van Niko Home Control
kunnen geconnecteerde toestellen automatisch geactiveerd
worden als er te veel zonne-energie wordt opgewekt.

BALIE/MAGAZIJN MEDEWERKER

Uw job zal bestaan uit: klanten helpen aan de balie,
orders klaarzetten, goederen receptioneren,
algemeen magazijnwerk, …

Uw job zal bestaan uit: offertes maken, lastenboeken
uitwerken, prijzen controleren, orders ingeven, klanten
helpen, retours opvolgen, …

Filiaal Electra Bree
Boneputstraat 28b - 3960 Bree

BINNENDIENSTMEDEWERKER
VERLICHTING

Uw job zal bestaan uit: bestellingen plaatsen,
lastenboeken uitwerken, offertes maken, toonzaal
onderhouden, toonzaal verkoop, klanten helpen,
orders ingeven, retours opvolgen, …

BALIE/MAGAZIJN MEDEWERKER

Uw job zal bestaan uit: klanten helpen aan de balie,
orders klaarzetten, goederen receptioneren,
algemeen magazijnwerk, …

interesse? mail naar

Eén ecosysteem
Dankzij de koppeling met enkele bekende
warmtepompmerken, waaronder NIBE, Vaillant en
Bulex, is het ook mogelijk om de temperatuur en
ventilatiesnelheid in bepaalde kamers in te stellen of om tijdelijk
de boilertemperatuur te verhogen met Niko Home Control. En
dankzij de verbinding met IFTTT kunnen gebruikers Niko Home
Control koppelen aan de slimme toestellen van meer dan 500
merken.

vacature@groepalelek.be

UW PROFIEL: U bent klantvriendelijk, communicatief en neemt initiatief. U bent leergierig en bekijkt elk nieuw project als een uitdaging.
Interesse en kennis in uw vakgebied zijn extra pluspunten.
WAT BIEDEN WIJ: Wij bieden je een fijn team met toffe collega’s in een dynamische en familiale werksfeer. Wij voorzien een contract
van onbepaalde duur met een correcte verloning , groepsverzekering en hospitalisatieverzekering.
PA-1061-01

www.niko.eu

Industriepark Kolmen 1225 - 3570 Alken

Uw job zal bestaan uit: bestellingen plaatsen,
lastenboeken uitwerken, offertes maken, toonzaal
onderhouden, toonzaal verkoop, klanten helpen,
orders ingeven, retours opvolgen, …

Het energielandschap verandert razendsnel. Steeds meer elektriciteit wordt opgewekt uit zon en wind, en veel woningen
zijn op weg volledig elektrisch te worden. Die ontwikkeling brengt nieuwe uitdagingen met zich mee en spoort ons aan
om ons energieverbruik te beperken en er flexibeler mee om te gaan. Niko Home Control helpt gebruikers besparen op
elektriciteitskosten en maakt het voor zonnepaneeleigenaren mogelijk om hun zelfopgewekte energie slimmer te gebruiken.

Filiaal Brusselek

13/10/20 13:25

Heeft u interesse om onze toekomstige collega te worden, mail dan je persoonlijke motivatie en cv naar vacature@groepalelek.be.
Duidelijk vermelding van vacature AUB.

“WIJ BIEDEN MOBILITEITSOPLOSSINGEN
AAN VAN A(UTO) TOT Z(ONDER ZORGEN)”

GROEP ALELEK
VAN MOSSEL HASSELT

Van Mossel Bruyninx, Van Mossel Van Kelst en Van Mossel Opel België
vormen de Van Mossel Automotive Groep België. Het Nederlandse
concern Van Mossel Automotive is de belangrijkste automotive-speler in
de Benelux. Divisiedirecteur Hugo Hamers legt uit.

In onze zoektocht naar een betrouwbare partner voor onze

Synergieën uitbouwen

De grootste én de beste

Hugo Hamers: “Van Mossel Automotive Groep
is een Nederlands bedrijf. Dankzij een succesvolle overnamestrategie kregen we ook voet
aan de grond op de Belgische distributie- en
concessiemarkt. Ons objectief is totale mobiliteit te bieden aan professionele en particuliere
klanten. Dit kunnen wij verwezenlijken omdat
wij de volledige ketting van “one stop shopping” beheersen. Van professionele leasing
over privélease, van onderhoud & herstelling,
ook carrosserie, tot verzekeringen en financieringen. En dit zowel voor nieuwe- als tweedehandswagens. Ons doel? Niet de grootste zijn,
wel de beste! Dit doen we door onze klanten
centraal te stellen en onze medewerkers mee
te betrekken in al onze processen zodat zij zich
goed voelen in hun werkomgeving en door
trouw te blijven aan onze waarden en tegelijk
te waken over onze dynamiek.”

“In een jaar tijd zijn we op heel wat vlakken
verdubbeld in hoeveelheid: aantal vestigingen,
aantal medewerkers, aantal merken … Maar
dat betekent niet dat we achteroverleunen.
Daarom zetten we in de toekomst nog meer
in op digitalisering, mobiliteitspakketten op
maat, emissievrije wagens en informatieverstrekking. Zo kunnen we onze klanten nog
beter servicen en helpen om de juiste keuzes
voor hun mobiliteit te maken.”

Ontzorgen van a tot z
“Klantgerichtheid is een van de belangrijkste
pijlers in onze bedrijfsfilosofie. We willen niet
verkopen om te verkopen, maar elke klant die
mobiliteitsoplossing bieden die helemaal bij
hem past. Wij willen de klant ontzorgen. Bij
ons kan de klant terecht voor alle oplossingen
om een vlotte mobiliteit te ervaren welke hij
nodig heeft voor zijn wagen.”

“In de toekomst zetten we
nog meer in op digitalisering,
mobiliteitspakketten op maat,
emissievrije wagens en
informatieverstrekking.”

NEWSFLASH
Begin oktober kondigde Van Mossel Automotive Groep aan
dat ze Fidenco (10 merken en een volume van 15.000 auto’s
per jaar) en Alcopa (13 merken en een volume van 8.000 auto’s
per jaar) overnemen van Alcopa. Met die overname, die de
grootste dealerovername in de Benelux is sinds begin 2017,
wordt Van Mossel in één klap de grootste automotive speler
in diezelfde regio.

Hugo Hamers,
Divisie Directeur voor
de PSA Cluster (Opel,
Peugeot, Citroën en DS)
en Van Mossel Carrosserie België.

Van Mossel PSA
Hellebeemden 2a
3500 Hasselt
011 27 30 31
www.vanmossel.be

bedrijfsvoertuigen is GROEP Alelek een 10-tal jaren geleden uitgekomen bij de
toenmalige garage Bruyninx in Hasselt. Toen al één van de grootste spelers uit
de regio met verschillende merken onder haar vleugels.

Er werd voor een sterke lokale speler
gekozen waar ervaring, service en
snelheid van handelen hoog in het
standaard gedragen werden. Zo worden
de bestelwagens bestickerd en gekeurd
alvorens ze geleverd worden bij GROEP
Alelek. Op deze manier wordt de klant
ontzorgd en kan hij mee “profiteren” van
het one-stop-shopping verhaal.
De start werd genomen met de gewone
grote bestelwagens, maar sinds enkele
jaren werd er overgeschakeld naar een
Citroën Jumper chassis cabine met alu
kast en lift. Het beste van 2 werelden.
De flexibiliteit van een bestelwagen
en het gebruiksgemak (lift) van een
vrachtwagen, dit tot grote tevredenheid
van iedereen.
Ondertussen
is
garage
Bruyninx
overgenomen door de Van Mossel
Automotive Groep van België. In plaats
van een sterke lokale speler kregen
wij plots te maken met een grote
Europese speler. Maar ook hier kregen
we opnieuw het beste van 2 werelden.
De servicegraad en mentaliteit werd
behouden, maar we kregen er de
extra mogelijkheden/kracht van een
internationale groep bij. Opnieuw tot
ieders tevredenheid.
Deze grote tevredenheid heeft gezorgd
dat er begin 2020 een contract
getekend werd om ook voor de
personenwagens te kiezen voor Van
Mossel te Hasselt. Dezelfde garage,
dezelfde Groep, dezelfde service en
een moderne wagen. Het plaatje klopt
opnieuw. Onze commerciële medewerkers zullen in de toekomst dus te zien zijn
in een Peugeot 508Sw.

Ook voor de toekomst lijkt Van Mossel meer dan klaar te zijn. Zo zijn er niet alleen
verschillende performante hybride wagens te verkrijgen, maar ook de 100% elektrische
wagen staat al klaar. Zelfs de bedrijfswagens bestaan in een elektrische uitvoering, ook
onze bestelwagens met alu kast en lift. GROEP Alelek is er van overtuigd dat we samen
met de Van Mossel groep België geleidelijk aan de overgang kunnen maken naar een
emissie loos wagenpark.

FIJNE

FEESTEN
Bedankt voor de fijne
samenwerking in 2020

FILIAAL ALELEK
Industriepark - Kolmen 1225
3570 Alken
T 011 31 13 31
info@alelek.be

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

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

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

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

FILIAAL BOUWELEK
Atealaan 17
2200 Herentals
T 014 50 12 50
info@bouwelek.be

