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50 LITER INHOUD
DE GROOTSTE IN 

ZIJN SOORT

VOLWAARDIGE
STOOMFUNCTIE

DÉ ULTIEME 
ALLESKUNNER

OVEN MICROGOLFOVEN 

++
STOOMOVEN

Stomen, Bakken en Opwarmen in één apparaat.
De echte thuiskok haalt met deze 3-in-1 oven de ultieme alleskunner in huis. 

Eén oven die alle functies omvat; een multifunctionele oven met 11 ovenfuncties, 

een écht volwaardige steamer en een krachtige microgolfoven. Van het 

opwarmen van een babyfl esje, het bakken op meerdere niveaus en het gezond 

stomen van bijvoorbeeld groenten en vis; alles is mogelijk met deze 3-in-1 oven. 

En combineert u de functies, dan kunt u via de meerfase kookprogramma’s 

de gerechten nog gezonder, sneller en smaakvoller bereiden. 

De ATAG 3-in-1 oven is een echte alleskunner. 

Neem genoegen
met meer

WWW.ATAG.BE
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Voorwoord
Beste klanten,

Werden jullie in het begin van het jaar ook opgeschrikt door de uitspraak 
van het Grondwettelijk Hof over de terugdraaiende meter? Ik in ieder 
geval. Mijn verontwaardiging was initieel bijzonder groot. Wie verandert 
nu de spelregels tijdens het spel? Echt sportief kunnen we dat niet 
noemen.

Maar al snel nam de positivist in mij het over en zag ik de enorme 
mogelijkheden die hierdoor versneld op ons afkomen. Ik heb alle begrip 
voor de ontgoocheling bij vele mensen, maar dit geschenk moet onze 
sector met beide handen durven aannemen. 

De thuisbatterij zal dus een vast onderdeel van een moderne woning 
worden. Panelen leggen is immers nog steeds de meest effi ciënte manier 
om uw E-peil naar omlaag te halen. Wie echter panelen legt zal door de 
historie met de digitale meter ook best een thuisbatterij aanschaffen.
Wil men echter het eigen energieverbruik monitoren en aansturen 
(piekbelasting vermijden), dan is de stap naar een slimme woning of 
domotica wel heel kortbij. Daar waar vroeger domotica eerder iets was 
voor de “meerwaarde zoeker”, gaat dit nu standaard aanwezig zijn in 
een woning. 

En daar waar vroeger die domotica een extra kost was, gaat die domotica 
nu voor extra opbrengst zorgen omdat de energiefactuur niet zal stijgen. 

Een wereld van verschil! 
Mijn excuses als ik iets te belerend overkom, maar ik ben er van 
overtuigd dat we deze kans met beide handen moeten vastgrijpen en 
er voor moeten zorgen dat we deze trein niet aan ons gaan laten 
voorbijrijden. Op onze info-avonden gaan we hier natuurlijk nog wat 
dieper op in. Vergeet u alvast niet in te schrijven.

Zo blijft het allemaal heel boeiend en weet ik weer waarom ik zo graag in 
onze sector actief ben. 

Samen maken we het verschil.
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SET CAB 850-1 E/W

SET CVB 850-1 E/W SET VVP 850-1 W

SET VAB 850-1 W

SET CLVP 850-1 E/W

SET CLAB 850-1 E/W

Eén product, 
Eén prijs
Onze Sets

www.siedle.be
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Altijd een kraan 
die bij u past

Iedere keuken is anders. Daarom biedt 
Quooker een brede collectie kranen. 
U kunt naast 100˚C kokend, warm en 

koud ook gekoeld en bruisend water uit 
de kraan tappen als u de Quooker CUBE 
op uw systeem aansluit. Zo biedt Quooker 

altijd een kraan die bij u past. Bekijk de
complete collectie op quooker.be
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Geniet van krachtig geluid voor tv-programma's, muziek 
en meer met Sonos In-Wall door Sonance. Versterk deze 
bekabelde speakers met Amp voor de volledige 
Sonos-beleving, inclusief Trueplay™-tuning.

In-Wall speaker
De inbouwspeakers door Sonance voor 
gericht luisteren.

Geniet overal in de kamer comfortabel van kristalhelder 
geluid met de Sonos In-Ceiling door Sonance-speakers. 
Versterk deze bekabelde speakers met Amp voor de 
volledige Sonos-beleving, inclusief Trueplay™-tuning.

In-Ceiling speaker
De inbouwspeakers door Sonance voor geluid 
dat je omringt.

GROEP Alelek 
exclusief SONOS verdeler voor de installateur.

Inbouw in het plafond 
of in de wand...
SONOS steeds uw partner

In-Ceiling speakers
De inbouwspeakers door Sonance 
voor geluid dat je omringt.

Geniet overal in de kamer comfortabel van 
kristalhelder geluid met de SONOS 
In-Ceiling door Sonance-speakers.
Versterk deze bekabelde speakers met 
Amp voor de volledige SONOS-beleving, 
inclusief Trueplay™-tuning.

In-Wall speakers
De inbouwspeakers door Sonance 

voor gericht luisteren.

Geniet overal in de kamer comfortabel van kristalhelder 
geluid met de Sonos In-Ceiling door Sonance-speakers. 
Versterk deze bekabelde speakers met Amp voor de 
volledige Sonos-beleving, inclusief Trueplay™-tuning.

In-Ceiling speaker
De inbouwspeakers door Sonance voor geluid 
dat je omringt.



Inbouw in het plafond 
of in de wand...
SONOS steeds uw partner

W Collection met de 6TH SENSE kookassistent.
Bereik perfectie, moeiteloos.

Ontdek een assortiment van 
apparaten met een intuïtief 
display dat je stap per stap 
begeleidt naar het perfecte 
eindresultaat.



Filiaal
 in de kijker 

Westelek In het hartje van West-Vlaanderen kan je in 
Tielt ons filiaal Westelek terugvinden.
Het twaalfkoppige team kan jullie daar van 
alle nodige hulp en kennis voorzien op 
werkelijk alle gebieden binnen de sector. 
Bij Westelek is het ook niet enkel het team 
dat snelgroeiend is, ook de gebouwen zijn 
in korte tijd te klein geworden waardoor een 
uitbreiding niet langer te vermijden valt.

Binnenkort neemt Westelek dan ook de
aanpalende gebouwen in waardoor klanten 
nog beter zullen kunnen worden ontvangen 
en een showroombezoek een ware beleving 
zal worden.



Westelek
Robert Tavernierlaan, 8700 Tielt
051 40 60 62 - info@westelek.be

GROEPALELEK BRANDS
NEW

  Dieter: is al 10 jaar trouw op post waarvan 4 jaar als filiaalhouder.  
Zijn vakkennis is door zijn jaren als installateur zeer groot waardoor 
hij ook graag overal bijspringt waar nodig.    
mail: dieterv@westelek.be - tel: 0478 56 84 88

  Geert: helpt je reeds 3 jaar met de glimlach verder voor al jullie 
offerte aanvragen waar industrie toch zeker en vast zijn ding is.  
Maar ook voor alle vragen wat betreft witgoed ben je bij Geert aan 
het juiste adres.       
mail: geert@westelek.be - tel: 051 40 60 62

  Dieter: is één van onze laatste nieuwkomers in het team.  Na 
jarenlang als installateur te hebben gewerkt en daardoor dus 
bakken ervaring heeft staat hij jullie bij als toonbankmedewerker 
en verwerkt hij ook met plezier jullie offerte aanvragen.  
mail: dieterdm@westelek.be - tel: 051 40 60 62

  Dimitri: is reeds vier jaar de spring in ’t veld die ondanks zijn 
grappen en grollen aan de toonbank voor de nodige raad 
en daad zorgt die jullie nodig hebben.  En alsof hij daar nog 
niet genoeg werk mee heeft met al dat gespring kunnen 
jullie altijd terecht bij hem met jullie vragen over domotica.  
mail: dimitri@westelek.be - tel: 051 40 60 62

  Heidi: is per 1 maart gestart en zal vanaf nu alle administratieve 
taken op haar nemen.  Goederenonthaal, retours, facturatie, en 
wellicht nog veel meer, met andere woorden een grote aanwinst 
voor Westelek en bij deze dan ook welkom in het team Heidi!  
mail: heidi@westelek.be - tel: 051 40 60 62

  Rik: kwam er ook onlangs bij om het team te versterken.  Rik is 
ons manusje van alles en neemt de toonbank voor zijn rekening 
alsook het magazijn.  Reeds jarenlang heeft hij ervaring in het 
groothandelsleven dus geen vraag is te moeilijk voor hem.  
mail: rik@westelek.be - tel: 051 40 60 62

  JP: kwam 7 jaar geleden in ons team als chauffeur.  Zijn ervaring als 
installateur en een tekort op onze binnendienst zorgde ervoor dat hij 
verder groeide van het magazijn naar de toonbank.  Daar bleef het 
zelfs niet bij want op de verlichtingsdienst was er dringende nood 
aan hulp en 3 jaar geleden klom hij op tot verlichtingsadviseur.  Zijn 
technische kennis is een extra pluspunt. Offertes, bestellingen, vra-
gen allerhande, hij staat jullie bij in alles wat verlichting betreft.  
mail: jean-pierre@westelek.be - tel: 051 40 65 62

  Kaat: startte 8 jaar terug de verlichtingsdienst op bij Westelek.  
Studies maken, plannen intekenen, offertes opmaken het hoort 
er voor haar allemaal bij. Een verlichtingsstudie laten uitwerken 
door Kaat is een garantie op verkoop. Maar ook werfbezoeken en 
de baan op trekken voor andere zaken is geen enkel probleem. 
mail: kaat@westelek.be - tel: 0478 29 24 73

  Dirk: kan wel als de oudste van de bende worden beschouwd maar 
vergis je niet, hij is nog steeds heel jong van geest.  Deze “drive” 
gecombineerd met zijn jarenlange ervaring als vertegenwoordiger 
zorgt voor vuurwerk op de baan. Hij staat de klanten dan ook met 
overtuiging bij met raad en daad.     
mail: dirk@westelek.be - tel:  0473 54 67 08

  Pat: is gepokt en gemazeld in onze sector. Hij is actief geweest 
bij fabrikanten en installateurs, residentieel en industrieel, 
installatiemateriaal en verlichting. Kortom, je moet al van 
ver komen om Pat vast te vragen. Pat heeft een uitgesproken
technisch-commercieel profiel en ziet elke vraag als een 
uitdaging.       
mail: pat@westelek.be - tel:  0475 75 46 16

  Tim: Met enkele jaren ervaring worden jullie bestellingen met veel 
zorg en een glimlach voor jullie klaargemaakt.

  Ronan: is de jongste knaap van het team en werkt als magazijnier 
maar ook als 2de chauffeur.  Spoedbestellingen wegwerken doet 
hij als de beste wat voor de klanten soms een enorme hulp kan 
zijn in dringende situaties.

Een korte voorstelling
van het Westelek team:



De stevige fl exibele buis voldoet aan de hoogste 
kwaliteitsnormen en is gemakkelijk te installeren

Een compleet gamma 
voorbedrade geribde buizen 
voor de elektro specialist
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Blindmax
• 2 X 5 A 250 Vac of tot 30 Vdc
• Bluetooth
• Planning (dagelijks, wekelijks,
   maandelijks of jaarlijks) 
• Volledig Autonoom
• Gemakkelijk 
      configureerbaar
• Astronomische Klok

Dimmax 420SL

Stripmax
• Bluetooth
• Laagspanning
• Led-strip
• Gemakkelijk 
   configureerbaar
• Astronomische Klok
• Nauwkeurig dimmen• Nauwkeurig dimmen

• Tot 200W Led lampen en
   tot 420W Halogeenlampen
• 4 Draden
• Modulair
• Nauwkeurig Dimmen
• Bescherming
• Bluetooth• Bluetooth
   (Dimmax 420BLE)

Dmax by Domintell
• All-in one
• Bluetooth
• Beheer uw huis
• Volledig configureerbaar
• Eenvoudige controle
• Intuïve controle



Novy breidt de populaire plafondafzuiging Pureline uit met Pureline Pro. Rondom de 
randafzuiging werd een led lining toegevoegd voor een warm, maar strak lichteffect. 
Naast elegant, is Pureline Pro ook uiterst performant. Wanneer de geïntegreerde 
Novy Sense technologie extra kookdampen waarneemt, gaat de dampkap automa-
tisch over op een krachtigere afzuiging. novy.be

PURELINE PRO
Krachtige plafondafzuiging 
omlijnd door strak lichteffect

Adv Novy-PURELINE-PRO_A4_portrait.indd   1Adv Novy-PURELINE-PRO_A4_portrait.indd   1 27/01/2021   15:1527/01/2021   15:15



FRANKE MYTHOS UNITS

THE  
JOY OF  
PRECISION
De nieuwste spoelbak van Franke brengt net dát 
element van charme. De unit is elegant van stijl en  
een echt plezier om te gebruiken. Moeiteloos 
ontworpen details in combinatie met de meest subtiele 
spoelbakrand waardoor hij naadloos in uw keuken past.
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Type nummer Bestel nummer Kleur Omschrijving

6845/11 AGM-201  2CKA006800A2331 Wit Bewegingsschakelaar Busch-Wächter 220 ProfessionalLine

6847 AGM-204-500 2CKA006800A2532 Wit Bewegingsschakelaar Busch-Wächter 220 MasterLine wit, met IR handzender

6847 AGM-35-500 2CKA006800A2534 Antraciet Bewegingsschakelaar Busch-Wächter 220 MasterLine antraciet, met IR handzender

abb.be

Type: 6845/11 AGM-201
Bestelcode: 2CKA006800A2331

Type: 6847 AGM-204-500
Bestelcode: 2CKA006800A2532

Type: 6847 AGM-35-500
Bestelcode: 2CKA006800A2534

— 
Voor iedere mogelijke toepassing 
veiligheid met comfort
Busch-Wächter® bewegingsmelder

De automatische reikwijdte-stabilisatie
Afhankelijk van de heersende omstandigheden, wisselt 
de reikwijdte normaal gesproken tussen de 50% en 100%. 
De Busch-Wächter® herkent de omgevingstoestand. 
Afhankelijk van die toestand regelt een microprocessor met 
intelligente software de interne elektrische versterking 
en reduceert reikwijdtewisselingen tot een minimum.

 
De automatische storingsonderdrukking
Ook hier presteert de Busch-Wächter® door zijn geïntegreerde 
microprocessor bijzonder goed. Neemt bijvoorbeeld het 
foutief schakelen door zonnestraling, wind en bewegende 
bomen toe, dan herkent de detectielogica dit en filtert een
groot deel van de ongewenste signalen uit door het aanpassen 
van de werkingswijze.

 
Het relais met groot schakelvermogen
Om ook grote vermogens te schakelen, zonder extra hulprelais 
en de daarmee verbonden extra montage, worden uitsluitend 
geteste relais met groot schakelvermogen toegepast 
(max. 3680 W/VA). Deze garanderen een lange levensduur 
van het apparaat.

Beveiliging tegen vals licht
Staat de schemersensor op ‘donker’, dan zou de Busch-Wächter®
eventueel met een lichtbron (zaklantaarn of koplampen van een
auto) kunnen worden gedeactiveerd. Om deze manipulatie uit 
te sluiten, houdt de Busch-Wächter® zijn bewakingsfunctie bij
plotseling veranderende lichtwaarden 90 seconden vast. 
Dit verhoogt de bedrijfszekerheid.
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DOWNLIGHT 
ARMATUREN  

VAN LEDVANCE
kwaliteit, efficiëntie en installatiegemak

In het LEDVANCE portfolio zijn verschillende soorten 
downlightarmaturen te vinden. De downlights zijn onze 

kampioenen voor algemene verlichting. Door hun eenvou-
dige installatie zijn ze ideaal om bijvoorbeeld in kantoren te 
gebruiken. In ons assortiment kunt u verschillende soorten 
downlights vinden: Downlight UGR19, Downlight Comfort, 
Downlight ALU en Downlight Slim ALU. Zo is er voor elke 
toepassing en voor elke wens wel een juiste variant. In dit 
artikel kunt u meer lezen over de voordelen, de verschillen 
en overeenkomsten en de montage van onze downlights. 



LEDVANCE Downlight UGR19
Moderne kantoorverlichting moet meer doen dan alleen 
werkplekken verlichten. Het moet een sfeer creëren waarin 
medewerkers zich prettig voelen en zich volledig kunnen 
concentreren op de desbetreffende taak. De nieuwe LEDVANCE
Downlight UGR19 Performance Class (PFM) armaturen 
bieden een hoog visueel comfort in kantoren met hun zeer goede 
anti-verblindingseigenschappen (UGR<19), terwijl ze een 
energiebesparing tot 60% bieden in vergelijking met armaturen
op basis van conventionele CFL-lampen. De aluminium 
behuizing verbetert het thermisch management en dankzij 
de IP54 classifi catie kan het armatuur ook worden gebruikt in 
speciale toepassingen zoals overdekte entreegebieden van 
kantoorgebouwen. Profi teer van een eenvoudige montage 
zonder gereedschap met de 3- of 5-polige Connectorbox. De 
serie is verkrijgbaar in 3.000K en 4.000K, vier lumenstromen, 
On/off en DALI versies. LEDVANCE biedt een garantie van 5 jaar.

LEDVANCE Downlight Comfort
Dit LED armatuur kan worden gebruikt als directe vervanging 
van CFL downlights (1 × 18W, 2 × 18W, 2 × 26W). Door zijn 
anti-verblindingseigenschappen en lage fl ikkerniveau – dankzij 
speciale driver – is dit model perfect geschikt voor kantoren. 
Nog een voordeel is dat de Downlight Comfort beschikt over 
drie verschillende kleurtemperaturen (3.000/4.000/5.700K), die 
rechtstreeks op het armatuur zelf kunnen worden geselecteerd. 
Dat betekent dat installateurs  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 om dit armatuur te installeren.

LEDVANCE Downlight ALU
De  LEDVANCE Downlight ALU Value Class armaturen zijn ideaal 
voor gebruik in stoffi ge en vochtige omgevingen en bieden ener-
giebesparing tot 60% in vergelijking met armaturen op basis van 
conventionele CFL-lampen. De twistlock connector zorgt voor 
een gemakkelijke aansluiting. De aluminium behuizing van de 
Downlight ALU verbetert het thermisch management en dankzij 
de hoge IP44 classifi catie kan het armatuur ook gebruikt worden 
in trappenhuizen en gangen. Profi teer van een breed scala aan 
toepassingen, dankzij een grote verscheidenheid aan uitvoerin-
gen. De serie is verkrijgbaar in 3.000K, 4.000K en 6500K en in 
DALI- en noodverlichtingsversies. LEDVANCE biedt een garantie 
van 5 jaar. 

LEDVANCE Downlight Slim ALU
De LEDVANCE Downlight Slim ALU armaturen bieden goede 
verlichting in trappenhuizen en gangen door hun extreem kleine 
inbouwdiepte en vlakke behuizing, terwijl ze een energiebespa-
ring tot 60% bieden in vergelijking met armaturen op basis van 
conventionele CFL-lampen. De Downlight slim ALU is ook een di-
recte vervanging voor armaturen met een compact fl uorescen-
tielampen. De aluminium behuizing verbetert het thermisch ma-
nagement en dankzij de externe driver is het armatuur makkelijk 
te vervangen. Het armatuur kan toegepast worden in publieke 
zones en kan ook als algemene verlichting gebruikt worden. De 
serie is verkrijgbaar in 3.000K en 4.000K en zeven lumenstro-
men. LEDVANCE biedt een garantie van 5 jaar. 

Vraag onze armaturen-
catalogus aan via 
benelux@ledvance.com. 



#tweetelek

#toonzaal

De eerste thuisbatterijen zijn  
ondertussen verkocht en geplaatst. 
We hebben mee geholpen met de 
plaatsing en aansluiting op de werf : 
advies, kennis en ondersteuning op 
zijn best. 

Een oude bekende keert terug naar de  
branche. Pat Tant  heeft ervaring in zowel 
industrie (Tempolec) als verlichting  
(Exterus) en komt het verkoopsteam  
van Westelek versterken.

Westelek breidt uit en neemt de gebouwen van de buren in. 
Mooie burelen en grote toonzaal.

Alelek verdubbelt en vernieuwt de 
toonzaal; een sfeervol samengaan 
van verlichting, audio en  
keukenapparaten.

Tom en Taylan zijn het team in Alken komen versterken. 
Jarenlange ervaring als installateur gecombineerd met 
jeugdig enthousiasme, dat geeft “vonken”.

We verwelkomen ook Heidi (administratie), Rik en Dieter  
(beiden binnendienst) bij Westelek. Allemaal ervaring in  
overvloed en een onmiddellijke meerwaarde voor onze ploeg.
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#tweetelek

    #groeien

Ook nieuw volk gespot bij Bouwelek. Opnieuw ervaring 
uit de branche kunnen aantrekken. Steve zal zijn kennis goed 

kunnen gebruiken om onze klanten nog beter te dienen.

#plaats-gebrek

Het uitkiezen van “Internet- 
vriendelijke” merken voor onze 

keuken en interieurklanten zorgt 
voor gezonde marges en  

erkenning van het vakmanschap.

Schrijf in voor onze infoavond 
over thuisbatterijen en  
hernieuwbare energie  

(zie elders in dit magazine). 
Geen verre toekomst, maar 

alledaagse realiteit.

Vele nieuwe gezichten bij het Kempelek : 
Jarne, Ruben en Kevin komen het  

magazijn versterken en Jonathan de  
logistieke afdeling.  Veel ervaring uit de 

installatiewereld om de klanten nog  
beter te helpen. Horen wij daar geen 

Vlaams-Brabantse tongval? Is dit toeval?

Alles werd opgemeten door een landmeter. Nu kan het  
project van de nieuwbouw bij Bouwelek starten.

#winkel

hieren

#groene

energie

#samen-

werking

#uitbreiden

De eerste campagne van Captainwork 
voor GROEP Alelek is verschenen; 

naambekendheid creëren bij 
toekomstige werknemers.

#groeien#ervaring

#extraservice#winkelhieren

#groene-energie#bijleren

#groeien#samenwerking

#groeien#uitbreiden

#groeien#plaatsgebrek



  OVERTREF ALLE 
  VERWACHTINGEN

Elke maaltijd zou een belevenis moeten zijn. Daarom hebben we de 
SteamPro oven ontwikkeld met zijn drie kookstanden: hete lucht, stoom
en de combinatie van beide. Tijdens onze Cooking Club kunt u kennis
maken met alle mogelijkheden van deze bijzondere AEG oven. Of u nu
vlees braadt, brood bakt of verfijnde desserten maakt, u tilt uw kook-
kunsten ongetwijfeld naar een hoger niveau. Alle info op aeg.be/stoom.

ZOVEEL MEER DAN EEN STOOMOVEN
S T E AM P R O

-•OFF_2001-8416_AEG_2020_adv_A5_KRT_cookingclub_nlBE.indd   1-•OFF_2001-8416_AEG_2020_adv_A5_KRT_cookingclub_nlBE.indd   1 23/02/21   13:5623/02/21   13:56

...VOOR DE TOEKOMST !

ERVARING...ERVARING...ERVARING...

EA 36.22 Mi.puck

• astroklok
• 100 geheugenplaatsen 
• 2 stuuringangen
• 2 geschakelde uitgangen
• programmeren via app 
• bedienen via app

programmeren via app programmeren via app programmeren via app 
• bedienen via appbedienen via appbedienen via app



Mysterieus en subtiel, maar ook mooi en uitnodigend. Ontdek nieuwe 
mogelijkheden met de NEFF Graphite Grey ovens – het discrete design 
past perfect in elk interieur.

Dezelfde 
passie,
een nieuw 
design.

J E  FAV O R I E T E  K E U K E N TO E S T E L L E N 
H E B B E N  E E N  B E TO V E R E N D E  
N I E U W E  LO O K

C O O K I N G  P A S S I O N  S I N C E  18 7 7



AC MODELLEN
Een twee pool motor met een spannings regeling en 
een geïntegreerde thermische beveiliging met een 
handmatige reset.
220-240V 50/60Hz -20/60 CL.F IP 44

ECOWATT MODELLEN
Met een EC motor met aan te passen snelheid middels 
een potentio meter in de aansluitbox. Als alternatief 
kan een externe REB regelaar gebruikt worden.
Gebruik een analoog input om de Jetline te regelen 
met een extern 0-10 Volt signaal.
230V±10% | 50/60Hz | -20/40ºC | Cl. B | IP 44

DE STILLE VENTILATOR MET GROOTSE PRESTATIES 
Een serie van ronde inline ventilatoren, ontworpen 
voor grote prestaties gecombineerd met een zeer laag 
geluidsniveau en een compacte bouw. De serie omvat
7 modellen met een lucht debiet van 260-1600 m3/h.

A

    

  A B

JETLINE 100 Ø100 190

JETLINE 125 Ø125 214

JETLINE 150 Ø150 252

JETLINE 160 Ø160 252

JETLINE 200 Ø200 261

JETLINE 250 Ø250 301

JETLINE 315 Ø315 331

Hoge performantie
Geoptimaliseerd ontwerp van de waaier en 
leischoepen om de prestaties te verbeteren en het 
geluidsniveau te verlagen.
De revolutionaire propeller met gemengde 
stroming produceert hoge druk vergelijkbaar met 
centrifugaalwaaiers. 

Geïntegreerde uitblaas diffusor 
De geïntegreerde uitblaas diffusor zorgt voor 
optimale lucht circulatie en laag geluid in het 
luchtkanaal. 

Luchtdichtheid

Een luchtdichte ring tussen het gegalvaniseerde 
stalen huis om lekken te voorkomen. Rubberen 
afdichtring op de flenzen voor een luchtdichte 
bevestiging met het luchtkanaal.

Silent Block
Silent Block tussen de motor en de houder 
om trillingen tegen te gaan en zo het geluid te 
reduceren.

1_ AANSLUIT BOX
Aansluit box IP 65, valt binnen 
de compacte bouw van de 
ventilator. AC versie. (1 kabel 
warteldoorvoer) ECOWATT 
versie (2 kabel wartel 
doorvoeren).

2_ AFDICHTING 
Rubberen afdichtingen voor
luchtdicht monteren aan 
bestaand luchtkanaal.

3_ HOGE DRUK WAAIER

Nieuwe geometrie van 
de waaier zorgt voor lage 
geluidsniveaus en grote 
prestaties.

4_ BEVESTIGING BEUGELS 
Geoptimaliseerde 
bevestigingbeugels zorgen 
voor lage geluidniveaus.

Stillere luchtkwaliteit

*Geluiddruk niveau gemeten op 1,5 meter vrije veld condities, op het midden van de prestatie grafiek.

*Geluiddruk niveau gemeten op 1,5 meter vrije veld condities, op het midden van de prestatie grafiek.
Waarden voor diameter 315 worden niet bevestigd.

Model type Snelheid
(r.p.m.)

Maximaal 
opgenomen 
vermogen (W)

Maximaal
opgenomen
stroom (A-230 V)

Maximaal 
luchtvolume
(m3/h) Inlaat Uitgestraald. Uitlaat

Max
lucht temp.
(ºC bij 50Hz)

Gewicht 
(kg)

JETLINE-100 2690 19 0,1 260 41 22 39 -20/+60 3

JETLINE-125 2640 40 0,2 420 47 25 47 -20/+60 3,4

JETLINE-150 2730 83 0,4 750 52 31 50 -20/+60 4,5

JETLINE-160 2730 84 0,4 760 52 31 51 -20/+60 4,5

JETLINE-200 2630 125 0,5 1080 58 42 55 -20/+60 5,6

JETLINE-250 2710 160 0,7 1280 59 45 58 -20/+60 6,5

JETLINE-315 2600 215 0,9 1610 61 49 60 -20/+60 8,9

Geluidsdruk niveau* (dB(A))JETLINE

Stiller dan elke 
centrifugale in-line 
ventilator

Model type Ingangssignaal
Spanning
(V)

Snelheid
(r.p.m.)

Maximaal 
opgenomen 
vermogen (W)

Maximaal
opgenomen
stroom 
(A-230 V)

Maximaal 
luchtvolume
(m3/h)

Geluidsdruk niveau*
(dB(A))

Gewicht 
(kg)

Inlaat Uitgestraald. Uitlaat

JETLINE-100 ECOWATT 10 2650 16 0,1 260 41 20 41 2,5

4 1230 4 0,1 120 25 <20 24

JETLINE-125 ECOWATT 10 2650 26 0,2 390 45 26 45 2,8

4 1240 8 0,1 310 35 <20 35

JETLINE-150 ECOWATT 10 2650 58 0,5 680 51 33 51 3,6

4 1240 8 0,1 310 35 <20 35

JETLINE-160 ECOWATT 10 2650 60 0,5 720 51 33 51 3,6

4 1240 8 0,1 330 35 <20 35

JETLINE-200 ECOWATT 10 2630 109 0,8 1050 55 38 55 4,7

4 1250 15 0,1 490 39 22 39

JETLINE-250 ECOWATT 10 2740 135 0,9 1270 58 41 57 5,8

4 1290 22 0,2 580 42 24 41

JETLINE-315 ECOWATT 10 2640 194 1,30 1570 61 45 60 8

4 1260 30 0,2 740 45 29 44

B

70% LAGER 
GELUIDS-

VERMOGEN
30% 

COMPACTER
20% 

EFFICIËNTER



Een serie van ronde inline ventilatoren,
ontworpen voor grote prestaties gecom-
bineerd met een zeer laag geluidsniveau en 
een compacte bouw.
De serie omvat 7 modellen met een lucht 
debiet van 260-1600 m3/h. 

De stille ventilator met grootse prestaties
Een serie van ronde inline ventilatoren, ontworpen 
voor grote prestaties gecombineerd met een zeer laag 
geluidsniveau en een compacte bouw.
De serie omvat 7 modellen met een lucht debiet van 
260-1600 m3/h.

Hoge performantie
Geoptimaliseerd ontwerp van de waaier en leischoe-
pen om de prestaties te verbeteren en het geluidsniveau 
te verlagen. De revolutionaire propeller met gemengde 
stroming produceert hoge druk vergelijkbaar met 
centrifugaalwaaiers. 

Geïntegreerde uitblaas diffusor 
De geïntegreerde uitblaas diffusor zorgt voor optimale 
lucht circulatie en laag geluid in het luchtkanaal.

Luchtdichtheid
Een luchtdichte ring tussen het gegalvaniseerde stalen 
huis om lekken te voorkomen.
Rubberen afdichtring op de fl enzen voor een luchtdichte 
bevestiging met het luchtkanaal. 

Silent Block
Silent Block tussen de motor en de houder om trillingen 
tegen te gaan en zo het geluid te reduceren.

S&P Belgium aan het woord, 
vertegenwoordigd door Marc Leroy : 
“ Bij S&P ontwerpen we onze producten met het oog op 
installatiegemak. 
De JETLINE in-line ventilatoren zijn ontworpen om tijd, 
gereedschap en miserie te besparen. Zo eenvoudig is het.” 
“De montage gebeurt simpel en in 3 stappen: Markeer 
met behulp van de meegeleverde montagebeugel de 
bevestigingspunten waar het product zal geplaatst worden 
en plaats de schroeven. Plaats de montagebeugel op zijn 
plaats (rekening houdend met de locatie van de aansluit-
doos) Bevestig het product en de montagebeugel stevig op 
de gemarkeerde plaats.”
“De 150 en 160 modellen hebben een compact ontwerp 
met een ongeloofl ijk laag profi el voor een  eenvoudige 
installatie in de kleinste ruimtes. De aansluitdoos en de 
montagebeugel vergroten het productprofi el niet.”

 “Verder is de JETLINE ontworpen met rubberen pakkin-
gen op de fl enzen om de verbinding te vereenvoudigen en 
luchtlekkage te verminderen.”

AC Modellen
Een twee pool motor met een spanningsregeling en een 
geïntegreerde thermische beveiliging met een handma-
tige reset. 220-240V | 50/60Hz | -20/60ºC | Cl. F | IP 44

Ecowatt Modellen
Met een EC motor met aan te passen snelheid middels 
een potentiometer in de aansluitbox. Als alternatief kan 
een externe REB regelaar gebruikt worden. Gebruik een 
analoog input om de Jetline te regelen met een extern 0-10 
Volt signaal. 230V±10% | 50/60Hz | -20/40ºC | Cl. B | IP 44

De stille ventilator
met grootse
prestaties

AC MODELLEN
Een twee pool motor met een spannings regeling en 
een geïntegreerde thermische beveiliging met een 
handmatige reset.
220-240V 50/60Hz -20/60 CL.F IP 44

ECOWATT MODELLEN
Met een EC motor met aan te passen snelheid middels 
een potentio meter in de aansluitbox. Als alternatief 
kan een externe REB regelaar gebruikt worden.
Gebruik een analoog input om de Jetline te regelen 
met een extern 0-10 Volt signaal.
230V±10% | 50/60Hz | -20/40ºC | Cl. B | IP 44

DE STILLE VENTILATOR MET GROOTSE PRESTATIES 
Een serie van ronde inline ventilatoren, ontworpen 
voor grote prestaties gecombineerd met een zeer laag 
geluidsniveau en een compacte bouw. De serie omvat
7 modellen met een lucht debiet van 260-1600 m3/h.

A

    

  A B

JETLINE 100 Ø100 190

JETLINE 125 Ø125 214

JETLINE 150 Ø150 252

JETLINE 160 Ø160 252

JETLINE 200 Ø200 261

JETLINE 250 Ø250 301

JETLINE 315 Ø315 331

Hoge performantie
Geoptimaliseerd ontwerp van de waaier en 
leischoepen om de prestaties te verbeteren en het 
geluidsniveau te verlagen.
De revolutionaire propeller met gemengde 
stroming produceert hoge druk vergelijkbaar met 
centrifugaalwaaiers. 

Geïntegreerde uitblaas diffusor 
De geïntegreerde uitblaas diffusor zorgt voor 
optimale lucht circulatie en laag geluid in het 
luchtkanaal. 

Luchtdichtheid

Een luchtdichte ring tussen het gegalvaniseerde 
stalen huis om lekken te voorkomen. Rubberen 
afdichtring op de flenzen voor een luchtdichte 
bevestiging met het luchtkanaal.

Silent Block
Silent Block tussen de motor en de houder 
om trillingen tegen te gaan en zo het geluid te 
reduceren.

1_ AANSLUIT BOX
Aansluit box IP 65, valt binnen 
de compacte bouw van de 
ventilator. AC versie. (1 kabel 
warteldoorvoer) ECOWATT 
versie (2 kabel wartel 
doorvoeren).

2_ AFDICHTING 
Rubberen afdichtingen voor
luchtdicht monteren aan 
bestaand luchtkanaal.

3_ HOGE DRUK WAAIER

Nieuwe geometrie van 
de waaier zorgt voor lage 
geluidsniveaus en grote 
prestaties.

4_ BEVESTIGING BEUGELS 
Geoptimaliseerde 
bevestigingbeugels zorgen 
voor lage geluidniveaus.

Stillere luchtkwaliteit

*Geluiddruk niveau gemeten op 1,5 meter vrije veld condities, op het midden van de prestatie grafiek.

*Geluiddruk niveau gemeten op 1,5 meter vrije veld condities, op het midden van de prestatie grafiek.
Waarden voor diameter 315 worden niet bevestigd.

Model type Snelheid
(r.p.m.)

Maximaal 
opgenomen 
vermogen (W)

Maximaal
opgenomen
stroom (A-230 V)

Maximaal 
luchtvolume
(m3/h) Inlaat Uitgestraald. Uitlaat

Max
lucht temp.
(ºC bij 50Hz)

Gewicht 
(kg)

JETLINE-100 2690 19 0,1 260 41 22 39 -20/+60 3

JETLINE-125 2640 40 0,2 420 47 25 47 -20/+60 3,4

JETLINE-150 2730 83 0,4 750 52 31 50 -20/+60 4,5

JETLINE-160 2730 84 0,4 760 52 31 51 -20/+60 4,5

JETLINE-200 2630 125 0,5 1080 58 42 55 -20/+60 5,6

JETLINE-250 2710 160 0,7 1280 59 45 58 -20/+60 6,5

JETLINE-315 2600 215 0,9 1610 61 49 60 -20/+60 8,9

Geluidsdruk niveau* (dB(A))JETLINE

Stiller dan elke 
centrifugale in-line 
ventilator

Model type Ingangssignaal
Spanning
(V)

Snelheid
(r.p.m.)

Maximaal 
opgenomen 
vermogen (W)

Maximaal
opgenomen
stroom 
(A-230 V)

Maximaal 
luchtvolume
(m3/h)

Geluidsdruk niveau*
(dB(A))

Gewicht 
(kg)

Inlaat Uitgestraald. Uitlaat

JETLINE-100 ECOWATT 10 2650 16 0,1 260 41 20 41 2,5

4 1230 4 0,1 120 25 <20 24

JETLINE-125 ECOWATT 10 2650 26 0,2 390 45 26 45 2,8

4 1240 8 0,1 310 35 <20 35

JETLINE-150 ECOWATT 10 2650 58 0,5 680 51 33 51 3,6

4 1240 8 0,1 310 35 <20 35

JETLINE-160 ECOWATT 10 2650 60 0,5 720 51 33 51 3,6

4 1240 8 0,1 330 35 <20 35

JETLINE-200 ECOWATT 10 2630 109 0,8 1050 55 38 55 4,7

4 1250 15 0,1 490 39 22 39

JETLINE-250 ECOWATT 10 2740 135 0,9 1270 58 41 57 5,8

4 1290 22 0,2 580 42 24 41

JETLINE-315 ECOWATT 10 2640 194 1,30 1570 61 45 60 8

4 1260 30 0,2 740 45 29 44
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70% LAGER 
GELUIDS-

VERMOGEN
30% 

COMPACTER
20% 

EFFICIËNTER

PRESTATIE EN 
KRACHT IN EEN 
ZEER LAAG 
PROFIEL

JETLINE

S&P BELGIUM

291 Mechelsesteenweg

1800 Vilvoorde – Belgium

Tel. 02/203.40.10

Fax. 02/203.52.75

info-belgium@solerpalau.com

www.soler-palau.be

Bij S&P ontwerpen we onze producten met het oog 
op installatiegemak.
De JETLINE in-line ventilatoren zijn ontworpen 
om tijd, gereedschap en miserie te besparen. Zo 
eenvoudig is het.

Compact ontwerp met een ongelooflijk 
laag profiel voor een eenvoudige installatie 
in de kleinste ruimtes.

De aansluitdoos en de montagebeugel 
vergroten het productprofiel niet.

*In 150 en 160 modellen

1. Markeer met behulp van de 
meegeleverde montagebeugel de 
bevestigingspunten waar het product zal 
worden geplaatst. Plaats de schroeven. 

2. Plaats de montagebeugel op zijn plaats 
rekening houdend met de locatie van de 
aansluitdoos.

3. Bevestig het product en de 
montagebeugel stevig op de gemarkeerde 
plaats.

3 MONTAGE STAPPEN

MEER COMPACT*

Ontworpen met rubberen pakkingen 
op de flenzen om de verbinding te 
vereenvoudigen en luchtlekkage te 
verminderen.

ZERO COMPLICATIES

New JETLINE Existing centrifugal 
in-line fan

Adaptieve 
montagebeugel 
met slechts twee 
schroeven.

Twee montageposities

R406104409



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

De Prodisc armaturen van Prolumia zijn inmiddels een begrip in de markt. 
Na de goedlopende Prodisc en Prodisc II, kondigt Prolumia graag de komst van een nieuwe generatie aan. 

De Prodisc III serie heeft een moderne vormgeving en een hoge effi  ciency van 110Lm/W. De IK10 behuizing en afscherming bestaan uit slagvast 
en vlamdovend polycarbonaat. Bovendien zijn de armaturen voorzien van nieuwe lichttechniek, waarbij geschakeld kan worden tussen 3000K 
en 4000K. Ook hebben de armaturen een een master-slave functie en fl ikkervrije driver, optioneel met geïntegreerde bewegingssensor. Tevens 
verkrijgbaar in een nooduitvoering. Hiermee is de gunstig geprijsde Prodisc III serie breed inzetbaar. Ideaal voor het verlichten van o.a.: hallen, 

galerijen, portieken, gangen, trappenhuizen, bergingen en toiletten. 

Prolumia Prodisc III: Ongekende mogelijkheden en optionele functies in één armatuur

PRODISC III
BESPAAR VEEL TIJD 

DOOR DE EENVOUDIGE MONTAGE 
EN AANSLUITING ZONDER GEREEDSCHAP

  EFFICIENCY TOT 110 LM/W  

  3STAPS DIMMEN 100% → 10%/25% → 0%  

  DAGLICHT PRIORITEIT AAN/UITSCHAKELING OP BASIS VAN DAGLICHT  

  LICHTKLEUR SCHAKELBAAR TUSSEN 3000K EN 4000K  

  SCHAKELBARE LICHTSTROOM  

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:
STANDAARD / MICROWAVE SENSOR / NOODFUNCTIE / NOODFUNCTIE + MICROWAVE SENSOR

OOK 

VERKRIJGBAAR 

IN ZWART

Prolumia_BE_Adv_VOLT_2021-03_Prodisc_III_A4_DEF.indd   1Prolumia_BE_Adv_VOLT_2021-03_Prodisc_III_A4_DEF.indd   1 19-2-2021   08:52:5119-2-2021   08:52:51



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

installeren 

Flexibiliteit klaar voor de toekomst
• Slimme functionaliteit voor geopti-
 maliseerde 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

—
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.

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

Terra AC Wallbox - Gibed A4 NL.indd   1Terra AC Wallbox - Gibed A4 NL.indd   1 14/10/20   10:1214/10/20   10:12



Om meteen met de deur in huis te vallen : 
Hoe druk is het momenteel?
Zoals iedereen weet zijn er internationaal wel wat problemen, om het zachtjes uit 
te drukken, met de beschikbaarheid van onderdelen. Hierdoor loopt de productie 
bij al de merken serieuze vertragingen op. Als je dan nog weet dat er ook een  
wereldwijd probleem is met het transport (gebrek aan containers voor trans-
port, prijs van een container x 4, …) dan weet je het wel zeker, … lange(re)                                       
leveringstermijnen.
Wij hebben dit probleem tijdig gedetecteerd en proberen dit te counteren met 
het verhogen van onze voorraad waardoor wij bepaalde “probleemproducten”  
(vaatwassers en koeling) toch relatief vlot kunnen uitleveren. 

Een gevolg van de wereldwijde pandemie?
Inderdaad. Wereldwijd is de vraag naar keukenapparaten enorm toegenomen. Dat 
heeft er voor gezorgd dat de keukenbranche het er in deze onwezenlijke tijden 
relatief goed vanaf brengt. Ook wij hebben dit mogen vaststellen in 2020. In het 
derde en vierde kwartaal van 2020 is het ontzettend hard gegaan voor onze keu-
kenafdeling en voorlopig zet zich die opwaartse trend ook door in 2021.

Hoe belangrijk is de interieur/keuken afdeling  
voor GROEP Alelek?
De inbouw afdeling is en blijft een zeer belangrijk onderdeel voor GROEP Alelek. De 
laatste jaren laten we ook flinke groeicijfers optekenen voor deze afdeling. Allicht 
een beetje atypisch, gezien de opmars van het internet, maar blijkbaar wordt onze 
manier van aanpakken gesmaakt door onze klanten en prospecten. 

En wat houdt jullie “aanpak” dan precies in?
Zo beschikken wij over een uitgebreid team met heel wat jaren ervaring op de  
teller. Deze ervaring wordt gebruikt om onze klanten met raad en daad bij te staan. 
Onze offertes worden de dag zelf verwerkt. Het woord offerte dekt eigenlijk de 
lading niet want het is een zeer compleet document waarin wij niet alleen de prijs 

Toestellen en  
sanitair voor  
de keuken.
In dit VOLT magazine met als thema inbouw kan het 
“hoofd” van deze afdeling, Kurt Diepvens, uiteraard niet 
ontbreken. Wij konden Kurt ondanks zijn overvolle agenda 
strikken voor een kort interview.

WWW.GROEPALELEK.BE

Kurt Diepvens
kurt@alelek.be
0477/37 11 17

Wie is Kurt Diepvens? 
Kurt neemt de dagtaak en het succes 
van GROEP Alelek meer dan serieus 
maar in de privésfeer tijd voor gezin, 
ontspanning en positivisme.



meegeven aan de klant, maar de klant ook zo breed mogelijk 
informeren. Onze jarenlange ervaring en persoonlijke aanpak 
geeft ons de mogelijkheid om mee te denken met de klant 
en we zullen het dan ook zeker niet nalaten om suggesties 
te doen die belangrijk voor de klant kunnen zijn. De klant  
ondersteunen en helpen zit simpelweg in onze genen.

Hoe ver kan deze ondersteuning gaan?
Wij helpen en begeleiden onze klanten met de keuze van 
de toestellen en de merken. Het is immers niet altijd even 
evident voor de klant om in het gigantische landschap op 
de hoogte te zijn van alle mogelijkheden/nieuwigheden. 
Dat is quasi onmogelijk. Voor ons is het echter onze “core- 
business” waardoor wij over een mooi helikopterview be-
schikken dat ons toelaat om ten alle tijden de juiste keuzes 
voor onze klanten te maken.

In 2019 hebben jullie met een gloednieuw 
magazijn voor uitbreiding gezorgd. Staan er 
nog vernieuwingen op de agenda?
Jazeker, zo gaan we de volledige site van het moederhuis 
in Alken wat opfrissen. Aan de buitenkant gaan we een een-
heid creëren tussen de nieuwbouw en de oude bouw. Maar  
misschien nog belangrijker, ook de toonzaal van het  
moederhuis wordt onder handen genomen en zal bijna  
verdubbelen in oppervlakte. De nieuwe toonzaal  
(oplevering Q4) zal een belevingstoonzaal worden waarin 
wij niet alleen onze klanten, maar ook de eindklanten van 
onze klanten op niveau zullen kunnen ontvangen. Hierdoor 
ontzorgen wij onze klanten en kunnen zij zich focussen op 
hun “core-business” : de keuken. Door onze persoonlijke  
aanpak kennen wij de voorkeuren en wensen van onze  
klanten en daar zullen we dan uiteraard ook rekening mee 
houden in de begeleiding van hun klanten in onze toonzaal.

Wat zal er te zien zijn in de nieuwe toonzaal? 
In deze belevingstoonzaal zorgen wij voor een symbiose 
tussen keukenapparaten (inbouw en vrijstaand), verlichting, 
domotica en audio. Wij stellen immers vast dat een wis-
selwerking tussen keukenapparaten en verlichting omzet  
verhogend werkt voor onze klanten. In de nieuwe keuken of 
het nieuwe interieur moet er immers ook verlichting komen 
en daar kunnen we een echte meerwaarde realiseren voor 
onze klanten. Er zal een blikvanger “keuken” te zien zijn bij het  
binnenkomen van de toonzaal waardoor de sfeer onmiddel-

lijk juist zit voor de klant. Verder proberen we weg te blijven 
van de typische toonzaal “look” en zullen we zeker focussen 
op “internet vriendelijke” merken waardoor wij onze klanten 
een gezonde marge kunnen aanbieden.  

Wat verwachten jullie van 2021 en 
de komende jaren?
2021 is goed gestart en ik heb niet onmiddellijk het gevoel 
dat dit gaat stilvallen. Ook de komende jaren verwachten 
wij verder te kunnen groeien zoals de afgelopen jaren. Onze  
persoonlijke aanpak gecombineerd met vakkennis wordt 
duidelijk “gesmaakt” door de klanten. Langs de éne kant 
zijn wij zeer goed gekend in de branche, maar langs de  
andere kant zijn er toch nog steeds voldoende  
schrijnwerkers, keukenbouwers en interieurbouwers die  
ons nog niet of onvoldoende kennen. Tegelijkertijd zijn er  
ook provincies in het Westen van het land waar wij wat  
minder gekend zijn en waar het groeipotentieel zelfs nog een 
heel stuk hoger ligt.

Wij zien de toekomst alvast positief tegemoet en hebben 
heel veel zin om ook in 2021 onze klanten te ondersteunen 
met onze uitgebreide kennis en veelvuldig advies.

Kurt: verkoopsdirekteur inbouw en verlichting
Maarten, Thomas en Raf: buitendienst
Leander, Nico en Linda: binnendienst
Carolien en Eveline: administratie
Gert, Kaat en Pieter Jan: verlichting
Johan: audio (SONOS)
Frank, Peter en Roel: logistiek





EEN PROFESSIONAL 
HERKEN JE AAN 
ZIJN UITRUSTING
MAAK PLAATS 
VOOR EEN NIEUWE 
STRATEGIE!

De nieuwe speler, van de 221 familie, behoort tot 
de standaarduitrusting van elke professional in de 
elektrotechniek. 

Meer info op www.wago.be-nl vanaf april 2021. 



Bachmann ‘Quick Program’ by Vander Elst:

- Snelle belevering binnen 10 werkdagen voor de zes top ranges van Bachmann.
- De referenties binnen ons Quick Program dekken 90% van alle aanvragen op 
   de Belgische markt
- Snellere en kwalitatieve lokale assemblage in ons magazijn te Grimbergen 
   waardoor de levertijden van onze samengestelde producten de beste worden 
   van de Belgische markt.   van de Belgische markt.



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 fi jne collega’s om ons te komen versterken.

Filiaal Alelek
Industriepark Kolmen 1225 - 3570 Alken

VERLICHTINGSMEDEWERKER 
JUNIOR

Uw job bestaat uit: het up-to-date houden van de 
toonzaal, bestellingen plaatsen bij leveranciers, 
projectjes uitwerken/intekenen, offertes maken, 
retours organiseren en opvolgen, lastenboeken 

uitwerken, eindklanten van de installateur ontvangen 
in onze toonzaal,…   

VERLICHTINGSMEDEWERKER 
SENIOR

Uw job bestaat uit: het uitwerken en opvolgen 
(van offerte tot oplevering) van grotere verlichtings-

projecten, offertes maken, commerciële en technische 
ondersteuning van het verkoop team, contacten 

onderhouden met leveranciers, lichtstudies maken, 
de eindklant van de installateur ontvangen in onze 
toonzaal, op de “baan gaan” om onze klanten en 

vertegenwoordigers te ondersteunen tijdens 
werfbezoeken of klantbezoeken,... 

Filiaal Brusselek
Paardenweidestraat 3 - 1861 Meise

COMMERCIËLE BINNENDIENST
Uw job bestaat uit: aktief op zoek gaan naar nieuwe klanten 

en projecten, projecten opvolgen, offertes maken, 
offertes opvolgen, …

Filiaal Electra Bree
Boneputstraat 28b - 3960 Bree

BALIE/MAGAZIJN MEDEWERKER
Uw job bestaat uit: klanten helpen aan de balie, 

orders klaarzetten, goederen receptioneren, 
algemeen magazijnwerk, …

COMMERCIEEL MEDEWERKER 
BUITENDIENST

Uw job bestaat uit: het uitbouwen van een trouw en 
kwalitatief klantenbestand, het maken en opvolgen van 

offertes, technische en commerciële ondersteuning 
voor onze klanten, …

Industriepark Kolmen 1225 - 3570 Alken Paardenweidestraat 3 - 1861 Meise

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 fi jn 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.

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.

update

interesse? mail naar

GROEP 
ALELEK
werft aan!

vacature@groepalelek.be



Solar - Thuisbatterij - Elektrisch laadpunt - Slimme woning
De afgelopen maanden is er heel wat te doen geweest over Solar en 
de digitale meter. De consument heeft hier terecht verontwaardigd 
op gereageerd, maar het is niet allemaal negatief.

Deze nieuwe situatie schept immers voor de elektrische installa-
teur ook heel wat bijkomende voordelen. Zo zit er voor ieder van 
jullie een serieuze meeromzet in het verhaal van de thuisbatterijen. 
Samen met een (dubbel) oplaadpunt en domotica voor de slimme 
woning (cems) kan dit immers voor een verdubbeling van de omzet 
per huisinstallatie zorgen.

Nieuw en uitdagend? Geen enkel probleem, GROEP Alelek (de 
groothandel met kennis, advies en ondersteuning) staat jullie graag 
met raad en daad bij. Vergeet u niet in te schrijven voor één van de 
infoavonden in onze fi lialen.

Voor wie?
Al jullie klanten (nieuwbouw en renovatie) met 
zonnepanelen komen in aanmerking om een 
thuisbatterij te laten plaatsen.

Waarom?
 Met een thuisbatterij kan de eindklant het 
zelfverbruik (energie zonder hulp van het net) 
opkrikken van 30% naar 70% (en zelfs meer 
indien men over een slimme woning beschikt).

 Door het vermijden van de dure piekbelasting 
zal uw klant zijn energiefactuur ernstig 
kunnen verlagen.

 De afgelopen maanden hebben aangetoond dat 
de overheid geen betrouwbare partner blijkt te 
zijn in deze materie. Door zelf grotendeels in zijn 
stroomvoorziening te voorzien kan uw klant zich 
hier in de toekomst tegen beschermen.

 Een moderne woning beschikt over 1 of meerdere 
residentiële laadpunten

Wat nodig?
 Bij een oude(re) installatie moet u eventueel de 
omvormer vervangen of een retrofi t omvormer 
bijplaatsen.

Nieuwe installaties moeten over een hybride 
omvormer beschikken.

 Elke installatie voorziet u van een thuisbatterij 
op maat van de woning.

 Om optimaal te kunnen profi teren van een 
thuisbatterij is een slimme woning met een
CEMS (Customer Energy Management System) 
onontbeerlijk. Dat kan eerder beperkt zijn, maar 
evenzeer een (uitgebreid) domotica systeem.

Hoe?
 Bij een uitbreiding op een bestaande installatie 
zal het energieverbruik eerst moeten 
gemonitord worden.

 Bij een nieuwbouw zal men een correct 
onderbouwde schatting van het verbruik
moeten voorleggen.

 Vergeet zeker niet voldoende rekening te houden
met wat er nog kan veranderen in de toekomst. 
(elektrisch rijden, hoge piekbelastingen, evolutie 
energieprijs, veranderende gezinssituatie, …)

 Als men over alle data beschikt dan kan men 
berekenen hoe zwaar de thuisbatterij moet zijn en 
wat de premies kunnen bedragen.

Nieuw en uitdagend? Geen enkel probleem...

Waarom?
 Met een thuisbatterij kan de eindklant 

Voor wie? Wat nodig?

Hoe?

www.groepalelek.be



Infoavonden
GROEP Alelek organiseert voor al zijn fi lialen infoavonden (start 17.30 uur) waar onze eigen mensen
en diverse gastsprekers jullie zullen informeren over deze nieuwe materie. Wij kunnen onvoldoende 

benadrukken hoe belangrijk deze verandering in onze sector is voor u als elektrisch installateur. 
Schrijf u daarom in voor één van de onderstaande infoavonden in het dichtstbijzijnde fi liaal.

Solar - Thuisbatterij - Elektrisch laadpunt - Slimme woning

 Voor het leveren en plaatsen van een thuisbatterij en/of 
het vervangen van de huidige omvormer heeft men geen  
certifi caat nodig. Een certifi caat is enkel nodig bij het 
plaatsen van zonnepanelen indien de eindklant subsidies 
wenst te ontvangen.

 Bij bestaande installaties zorgt het plaatsen van een 
thuisbatterij voor een grote bijkomende omzet voor de 
installateur.

Bij nieuwbouw zal de omzet per huisinstallatie zelfs 
met 50% en meer verhogen. Zelfs een verdubbeling van 
de omzet  is mogelijk als de eindklant voor een slimme 
woning kiest om zijn energie te controleren. Ook een 
laadpunt voor een elektrische wagen zal in de toekomst 
bij de standaard uitrusting van een woning horen. 

 De installatie van de thuisbatterij en een CEMS 
(Customer Energy Management System) is een 
“propere” installatie zonder veel kappen en slijpen. 
Kortom, het aangenamere werk van een elektrische 
installatie.

Voordelen installateur

Alelek + Electra Bree:  dinsdag 4 mei 

Bouwelek + Kempelek:  donderdag 6 mei

Brusselek:  dinsdag 11 mei

Westelek:  donderdag 18 mei

Schrijf je nu in

benadrukken hoe belangrijk deze verandering in onze sector is voor u als elektrisch installateur. 
Schrijf u daarom in voor één van de onderstaande infoavonden in het dichtstbijzijnde fi liaal.

Indien deze data niet haalbaar zouden zijn omwille van de pandemie, 
dan brengen we jullie tijdig op de hoogte van nieuwe data.

Scan de QR code, 
kies het fi liaal van je 

voorkeur en schrijf je in.

www.groepalelek.be



Uw groothandel
altijd in de buurt

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

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

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

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

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

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

www.voltmagazine.be


