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BEDENKT EN 
LEVERT 
LICHTOPLOSSING 
NIEUW KANTOOR 
FIRST DUTCH 
INNOVATIONS

AVL-Pro
Dé oplossing voor al  
jouw audiovraagstukken

Woonwijk Boatex  
in Den Helder stapt  
volledig over naar  
LED verlichting

Nedelko lanceert lijn 
veiligheidsmanchetten

Klant aan het woord
In gesprek met Elektro 
Groeneweg Installatie
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VOORWOORD

OVER ONS
Nedelko is al meer dan 60 jaar een vertrouwde 
partner en leverancier van elektrotechnische 
materialen, (intelligente) LED verlichting en 
energie- en veiligheidsoplossingen. Met meer dan 
100 medewerkers en vestigingen in Nederland, 
België, Tsjechië en Duitsland, voorzien wij de 
Europese (elektro)technische markt van de 
beste producten. Snel en vol overtuiging! Het 
hoofdkantoor en distributiecentrum zijn beide 
gevestigd in Barendrecht, Nederland.

Onze kracht zit niet alleen in een breed 
assortiment en snelle levering. Persoonlijk 
contact en het opbouwen van duurzame relaties 
vinden wij net zo belangrijk. Nedelko biedt naast 
productverkoop een uitgebreid dienstenpakket 
aan. Ook verzorgen wij oplossingen op maat. 
Graag zelfs! Wij zien dit als een uitdaging waarbij 
motivatie het sleutelwoord is. Onze technisch 
specialisten werken met passie aan mooie 
oplossingen. Elke dag opnieuw!

KLAAR OM SAMEN TE WERKEN?

• Meer dan 50.000 artikelen

• Veel standaard producten ruim  
op voorraad

• Snelle levertijden

• Eerlijke prijzen

• Flexibele afhaal- en 
verzendmogelijkheden

• Naast bekende merken ook eigen merken

• Up-to-date met de laatste producttrends 
en -innovaties

• Productspecialisten met gedegen 
technische kennis

• Gegarandeerd goede service

• Projectbegeleiding: van begin tot eind 
betrokken

• Kennisdeling door middel van product-  
en softwaretraining

COLOFON

O tech. magazine is een uitgave  
van Nedelko B.V.
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DISCLAIMER
Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van 
wijzigingen en druk- en zetfouten.

COPYRIGHT
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomatiseerd gegevensbestand of 
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van de uitgever.
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Veel leesplezier!

Monique de Jong
Managing Director

ADRES
Nedelko B.V.
Riga 10
2993 LW Barendrecht
T +31 (0)180 64 54 00
E info@nedelko.nl

FRIENDS IN BUSINESS
Nedelko is toegetreden tot het 

communicatieplatform van Friends in 

Business. FIB vormt een sterk collectief 

van 120 bedrijven in de regio Rotterdam-

Rijnmond.

PROLABEL BROCHURE
De uitgebreide ProLabel brochure 

met daarin een totaalassortiment aan 

industriële labels, printers en software 

voor al jouw identificatiebehoeften ligt 

op de plank. Vraag de brochure aan  

via info@nedelko.nl!

BEZOEK ONZE SHOWROOMS
Op ons hoofdkantoor in Barendrecht 

bevinden zich meerdere showrooms 

waar we je graag laten kennismaken met 

onze producten en oplossingen. Kom 

eens gezellig langs! Bel voor een afspraak  

met 0180 64 54 00.

FLANGEGUARD BROCHURE
De brochure met flangeguards, ook wel 

beter bekend als veiligheidsmanchetten 

of beschermhulzen ligt op de plank. 

Vraag de brochure aan via  

info@nedelko.nl!

PROLUMIA CATALOGUS 2018
Er wordt momenteel druk gewerkt aan 

de Prolumia 2018 catalogus. Begin 2018 

ligt deze op de plank. Wil jij er als eerste 

één ontvangen? Stuur dan nu alvast een 

mail naar info@nedelko.nl. 

NIEUWE BUREN
Na het faillissement van onze buren 

Rederij Flinter in 2016 met daarbij als 

gevolg een leegstaand pand zijn we 

blij met de komst van Auto Indumij als 

nieuwe buurman! Momenteel is men 

druk met tal van inpandige verbouwingen 

waarna ze begin 2018 operationeel 

hopen te zijn.

SOCIAL MEDIA
Nedelko is zeer actief op social media. 

Om ons netwerk te versterken en te 

vergroten nodigen we je uit om lid 

te worden van onze LinkedIn pagina. 

Deze pagina telt inmiddels 570 volgers. 

Met regelmaat delen wij interessante 

artikelen, foto´s en aan Nedelko 

gerelateerde updates. 

WERKEN BIJ NEDELKO
Ben jij een kei in jouw vakgebied  

en zou je bij Nedelko willen werken?  

Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent!  

Hou onze website en social media 

kanalen goed in de gaten!

Nedelko wil jou graag leren kennen als klant, maar daar staat 
natuurlijk ook wat tegenover... Dat jij ook ons leert kennen! 
Daarom willen we graag iedere uitgave een tipje van onze sluier 
oplichten aan de hand van kleine, interessante weetjes. Want wist 
jij dat we veel meer zijn dan alleen jouw technisch specialist?

WAT JIJ NOG 
NIET WIST 
OVER ONS...
MAAR NU WEL

Met onze twee succesvolle Point in-huis 
events, het magazine dat nu voor je ligt en 
een fonkelnieuwe website met veel (inside) 
informatie bouwen we meer en meer aan 
duurzame relaties.

Tijdens dit schrijven hebben we nog een 
aantal weken te gaan in 2017 waarbij ik nu 
al kan zeggen dat we dit jaar met een zeer 
goed gevoel afsluiten. De gestaag groeiende 
economie met daaraan gekoppeld vanuit de 
markt de honger naar nieuwe producten en 
oplossingen op het vlak van (smart) lighting, 
energie en veiligheid maakt het dat we ons 
portfolio continu kunnen blijven ontwikkelen en 
uitbreiden. Eén en al uitdaging dus voor 2018 en 
de jaren die daar op volgen!

We zijn alweer druk in de weer voor het 
nieuwe jaar dat komen gaat. Naast bestaande 
concepten zijn we op de achtergrond met 
allerlei nieuwe initiatieven bezig. Want 
stilstand is achteruitgang. Naast dat wij 
volgend jaar november terugkomen met 
een nieuwe editie van in-huis event Point 
valt ook iedere 4 maanden het O tech. 
magazine weer bij je op de mat. Daarnaast 
zijn we ook in 2018 weer in zowel binnen- als 
buitenland vertegenwoordigd op tal van 
beurzen. Nieuw wordt onze online outlet. Ook 
worden bestelprocessen vergemakkelijkt en 
informatievoorziening verbeterd. In de eerste 
maanden van 2018 praten we je hier graag 
over bij.

Vanaf deze plaats wens ik jou sfeervolle 
Kerstdagen, een fantastisch uiteinde en een 
zakelijk succesvol en vooral gezond 2018 toe!

VOOR JE LIGT ALWEER  
DE DERDE EDITIE VAN HET 
O TECH. MAGAZINE. GOED 
LEESVOER OM EEN MOOI EN 
VEELBEWOGEN JAAR MEE AF 
TE SLUITEN. EEN JAAR WAARIN 
WIJ ALS NEDELKO ZEKER 
OP HET VLAK VAN MEER EN 
VOORAL PERSOONLIJKER 
CONTACT MET JOU ALS KLANT 
GROTE STAPPEN VOORWAARTS 
HEBBEN GEMAAKT.
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VOLOP GEBRUIKERSGEMAK!
• SLIM ZOEKFILTER (LAAT AL SUGGESTIES ZIEN OP BASIS VAN HETGEEN DAT JE INTYPT)

• MEER DAN 40.000 ARTIKELEN ONLINE TE BEKIJKEN
• MAKKELIJK EN SNEL ONLINE OFFERTES AANVRAGEN
• LIVE CHAT
• EIGEN KLANTENPORTAAL (VOORRAAD- EN PRIJSINFORMATIE)

• BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN  
(ACTIES, REFERENTIEPROJECTEN, BEURZEN & EVENEMENTEN)

ALTIJD ONLINE.
JE OFFERTES  
AANVRAGEN.

KIJK SNEL OP: WWW.NEDELKO.NL EN VRAAG DIRECT JE EIGEN ACCOUNT ONLINE AAN!

BLUEFIX
dé Innovatieve 
2-componenten plug
Het nieuwe concept voor universele 
bevestiging: flexibiliteit en hoge kracht in één

De nieuwe Bluefix plug 
presteert in ieder basis- 
materiaal: holle materialen, 
solide materialen, lichtgewicht 
materialen, gipsplaten, 
cellenbeton en veel meer...

Kijk voor meer informatie op:  
nedelko.nl/elematic-bluefix
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OLAF BITTER
COMMERCIAL &  
TECHNICAL MANAGER 
NEDELKO

DIVERSITEIT
Olaf Bitter is een man met een visie. Iedere 

dag weer geeft hij met veel plezier leiding 

aan zijn team dat met veel passie en inzet 

mooie dingen doet. “We zijn met zeven man 

maar leveren werk voor twintig. Samen 

doen we de meest mooie projecten. Dat is 

echt prachtig om mee te maken”, vertelt 

hij trots. Een groot omvattend project dat 

momenteel speelt is het opbouwen van een 

noodstroomvoorziening in het buitenland. 

Deze specifieke locatie mag nooit zonder 

stroom komen te zitten. Kennis en kunde 

is daarom geboden. Tegelijkertijd wordt er 

hard gewerkt aan een toepassing voor het 

koelen van foodtrucks in een ziekenhuis en 

nieuwe accusystemen voor een reusachtig 

schip. “We zijn op veel vlakken actief en 

zo zie ik het graag. Nu zijn we bezig met 

noodstroomvoorzieningen, de medische 

branche en zorgen we voor maritieme 

oplossingen... Volgende keer klopt de 

industrietak aan. Die diversiteit maakt het 

buitengewoon interessant.”

SAMENWERKING
Dit zijn stuk voor stuk erg mooie projecten, 

maar het mooiste project voor Olaf Bitter 

persoonlijk moet nog komen. “Eigenlijk 

mogen we hier nog niet veel over zeggen, 

maar we zijn in een vergevorderd stadium 

met een grote partij binnen de olie- en 

gaswereld”, zegt hij geheimzinnig. 

FOTOGRAFIE: JOYCE KARREMAN

Nedelko gaat een totaaloplossing bieden 

middels het plaatsen van een solar 

systeem waarbij grote delen van de 

industrie volledig zelfvoorzienend zullen 

worden. Dit is groen, duurzaam en emissie 

verlagend. “Dit project gaan we samen 

doen met een andere partij die dicht bij 

ons staat. Ik zoek graag de samenwerking 

op, zowel nationaal als internationaal.”

TROTS
Hoewel Olaf Bitter erg trots is op lopende 

en reeds opgeleverde projecten is hij 

nog het meest trots op zijn team. “Mijn 

jongens komen absoluut op de eerste 

plaats. Samen hebben we een succesvol 

team dat iedere dag keihard werkt en 

waar we te allen tijde leren van elkaar.” 

Mede door de goede wisselwerking 

tussen de verschillende teamleden weet 

Olaf dat hij samen met zijn team nog 

veel grote dingen gaat bereiken binnen 

Nedelko. “Ik ben oprecht geïnteresseerd 

in ieder van mijn jongens. Met regelmaat 

bel ik ze bijvoorbeeld op om te vragen 

hoe het met ze gaat en wat ze in het 

weekend gedaan hebben of het komende 

weekend gaan doen. Geen werk, geen 

druk, gewoon een babbeltje. En dat 

waarderen ze enorm.”

TOEKOMSTVISIE
Net als Nedelko zelf timmert Olaf graag 

aan de weg. Hij blijft vernieuwen samen 

met het team. “Ik wil in de toekomst veel 

meer inzetten op totaaloplossingen.  

Niet alleen onderdeel zijn van een 

project, maar écht alles willen en kunnen 

bieden.” Daarnaast heeft het project 

in het buitenland voor Olaf de ogen 

geopend. “Ik wil graag grote en mooie 

totaalprojecten binnenhalen waarna ik 

dit samen met mijn team uitwerk tot 

prachtige oplossingen. Één internationale 

locatie is een mooi begin maar ik ambieer 

veel meer”, zegt Olaf. Want waarom 

alleen in Nederland blijven als de deuren 

naar het buitenland zijn geopend?
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Wie bij Nedelko denkt aan Sustainable Energy & Interconnection, 
denkt aan Olaf Bitter. Als Commercial & Technical Manager 
bedenkt Olaf samen met zijn team dagelijks prachtige oplossingen 
voor de meest uiteenlopende toepassingen op het gebied van 
accu’s, connectoren, energie en alles wat daarbij komt kijken. 
“Wat wij doen is heerlijk divers en mede hierdoor zijn we op veel 
vlakken inzetbaar. Niet alleen productgericht, maar vooral ook 
oplossingsgericht.”

Ik wil in de toekomst veel  
meer inzetten op totaaloplossingen.  

Niet alleen onderdeel zijn  
van een project, maar écht alles  

willen en kunnen bieden.

“IK BEN OPRECHT 
GEÏNTERESSEERD IN IEDER 
VAN MIJN JONGENS.”
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NIEUW VAN PRO-ENERGY
LED MULTI-TORCH 3IN1
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PRO-ENERGY LED MULTI-TORCH 3IN1
• Een zaklamp, een werklicht en een noodlicht in één

• Makkelijk scherp te stellen middels de Quick Zoom focustechnologie

• Gemaakt van hoogwaardig aluminium

• Sterke magneet

• Ca. 130 meter reikwijdte

• Inclusief 3 Pro-Energy AAA batterijen

€ 27,95 
(ADVIESVERKOOPPRIJS)

NIEUW VAN PRO-ENERGY
AA EN AAA BATTERIJEN

PRO-ENERGY AA EN AAA BATTERIJEN
Onze AA en AAA batterijen zijn van superieure klasse, 

speciaal ontwikkeld voor apparaten die deze kwaliteit 

nodig hebben. Of het nu gaat om gereedschap, 

beveiliging of een draagbare installatie welke op 

batterijen werkt... Pro-Energy geeft je de mogelijkheid 

het beste te kiezen. En dat voor een scherpe prijs.

PRIJS PER DOOS (24 STUKS)

€ 8,40 
(EXCLUSIEF VWB € 0,42 / DOOS)
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NIEUW BINNEN  
HET PROGLAND  
PROGRAMMA

PROGLAND FRONTFIX WARTELS
ONMISBAAR VOOR DE MODERNE PANEELBOUWER

• Monteer nu met één simpele beweging jouw wartel

• Geen wartelmoer nodig

• Zeer snelle montage van buitenaf

• Beschikbaar voor wanddiktes variërend van 1 tot 4 mm

• Verkrijgbaar vanaf M16 tot en met M40

• Wartel is indien nodig te demonteren en tevens herbruikbaar

NIEUW

NIEUW
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NEDELKO  
BEDENKT EN LEVERT  
LICHTOPLOSSING  
NIEUW KANTOOR  
FIRST DUTCH INNOVATIONS

Voor de verlichting van het nieuwe 

kantoor trad zij in contact met Nedelko. 

In samenwerking met interieurarchitect 

Judith van Mourik werd een 

lichtoplossing bedacht die aansluit bij 

het industriële karakter van het kantoor.

Door het ontbreken van een plafond 

is gekozen voor het toepassen van 

gependelde armaturen die als het ware 

de bezoeker de juiste weg wijzen. Dit 

effect is bereikt door de armaturen op 

korte afstand van elkaar te plaatsen en 

met de buiging van de gang mee te laten 

lopen. Om exact aan de uiteindelijke 

wens van de opdrachtgever te voldoen 

zijn deze op maat gemaakt. Door de 

toepassing van een Dali dimfunctie is het 

lichtniveau eenvoudig naar wens aan te 

passen.

Door het gebruik van veelal glazen 

scheidingswanden is er een werkplek 

ontstaan die heel ruimtelijk oogt en veel 

licht doorlaat. In de meer afgesloten 

kantoorruimtes is met het oog op het 

leggen van accenten gebruik gemaakt 

van de Prolumia LED Tracklights. Dit 

in combinatie met een gependeld 

armatuur.

In de ontvangstruimte heeft First Dutch 

Innovations de mogelijkheid om content 

te tonen op het state-of-the-art  

LED scherm. Daar je als bezoeker relatief 

dicht op het scherm zit is er gekozen 

voor een pixelgrootte van 2,6mm, wat 

resulteert in een mooi en helder beeld.

FOTOGRAFIE: JASPER HOF
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Lisette Goedvolk, mede-eigenaar van First Dutch Innovations, 
betrekt op het terrein van onderzoeksinstituut TNO met haar 
bedrijf een nieuw kantoor. First Dutch Innovations is een 
innovatief Nederlands bedrijf dat zich richt op het versterken van 
groei van innovatieve bedrijven en het naar de markt brengen van 
(wetenschappelijke) kennis. Dit gekoppeld aan nieuwe producten 
en diensten.

HET LICHTNIVEAU IS 
EENVOUDIG NAAR WENS 
AAN TE PASSEN.

Toegepast:

• LED Pro-Rio Tracklight

• 3-fase rail

• Modulaire Pro-Rio spots

• Modulaire 9 Watt spots

• Gependelde lichtbar (tailor made)

• Gependelde Pro-Rio

• LED scherm
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LED PRO-RIO SURFACE
MODERNE, INDUSTRIËLE SPOTS VOOR DE MOOISTE UITLICHTING

NIEUW

VANAF  
€ 101,00

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

 OPBOUWARMATUREN MET  
 MINIMALISTISCH DESIGN 

 HOGE RA WAARDE (KLEURWEERGAVE) 

 SPIEGELOPTIEK EN VERDIEPTE  
 LED MODULE OM HINDERLIJKE  
 VERBLINDING TEGEN TE GAAN 

 ARMATUUR IS SIMPEL TE MONTEREN 

 VOEDING GEÏNTEGREERD  
 IN BEHUIZING 
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LED PRO-AQUA II SERIE
EFFICIËNT VERLICHTEN VAN RUIMTES WAAR VEILIGHEID VOOROP STAAT

NIEUW

VANAF  
€ 49,00

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

 SLAGVAST EN WATERDICHT OPBOUWARMATUUR 

 130 LM/W 

 MET BEWEGINGSMELDER 

 MET RF MASTER-SLAVE SENSOREN 

 VOORZIEN VAN NOODUNIT 

 INCLUSIEF DOORVOERBEDRADING 

WWW.PROLUMIA.NL

WWW.PROLUMIA.NL
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VOORDELEN VAN BAND-FAST® KLEMMEN  
T.O.V. CABLE CLEATS

BAND-IT® SPANTANGEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN VAN BAND-FAST® KLEMMEN

• Tot 75% minder materiaalkosten

• Tot 3x sneller installeren (lagere arbeidskosten)

• Lager profiel

• Geen extra bevestigingsmateriaal nodig

• Traploze aanpassing aan de diameter van de kabels,  

dus minder verschillende types nodig

• Significante vermindering in gewicht

• Makkelijk te hanteren

PPA GECOATE & ONGECOATE BAND-FAST® KLEMMEN 
EN SLUITINGEN VAN BAND-IT®

BAND-FAST® 
KABELKLEMMEN
HET VOORDELIGE ALTERNATIEF  
VOOR CABLE CLEATS

LED PRO-RIO  
SURFACE C

LED PRO-RIO  
SURFACE D

LED PRO-RIO  
SURFACE E

14W

26W

45W
SCHEEPSBOUW

OFFSHORE PLATFORMS  
& FPSO’S

RAFFINADERIJEN  
& PETROCHEMIE

OPENBARE  
GEBOUWEN
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AVL-PRO
DÉ OPLOSSING  
VOOR AL JOUW  
AUDIOVRAAGSTUKKEN

KWALITEIT STAAT VOOROP
AVL-Pro biedt een uitgelezen pakket aan 

kwalitatief hoogwaardige producten. 

Met de juiste technische knowhow, 

betrouwbare toeleveranciers en een 

constante kwaliteitscontrole biedt AVL-

Pro een totaalpakket voor de installatie-, 

AV- en PA-markt.

Het pakket omvat onder meer indoor 

en outdoor luidsprekers, inbouw- en 

opbouwluidsprekers, matrix mixers, 

compacte installatieversterkers, 100 

volt mengversterkers, audiomixers en 

draadloze audiotransmissie via WiFi. 

Ook moving heads behoren tot het 

programma.

PROJECTBEGELEIDING  
VAN A TOT Z
Audio, video en licht zijn belangrijke 

communicatie-middelen die tegenwoordig 

verder gaan dan enkel het overbrengen 

van een boodschap. AVL-Pro gaat verder 

dan het importeren en het distribueren 

van deze producten alleen. AVL-Pro hecht 

veel waarde aan het opbouwen van een 

langdurige relatie. Specialistisch advies, 

een snelle levering en een uitstekende 

nazorg... AVL-Pro kan jouw aanvraag van 

A tot Z begeleiden. De productspecialisten 

hebben al jaren ervaring in het vertalen 

van functionele audio-, video en 

lichtvraagstukken naar kosteneffectieve, 

duurzame oplossingen.

SHOWROOM
In de dit jaar geopende showroom op 

ons hoofdkantoor in Barendrecht kun je 

op je gemak eens alles rustig bekijken en 

beluisteren. Maak daarvoor een afspraak 

met product manager Eric Verstijlen. 

Hij praat je graag bij over de laatste 

ontwikkelingen binnen de installatie-, AV- 

en PA-sector en gaat met jou de uitdaging 

aan om toe te werken naar een gerichte 

oplossing.

Nedelko richt zich met AVL-Pro op de distributie van professionele 
audio-, video- en lichtapparatuur. Onder het eigen label AVL-Pro 
importeert Nedelko een aantal exclusieve merken en verzorgt het 
de distributie voor diverse A-merken in Nederland.

N
IE

U
W

S

JOUW CONTACTPERSOON
Eric Verstijlen

Product Manager

T. 06 53 41 50 88

E. ericverstijlen@nedelko.nl

FOTOGRAFIE: JASPER HOF

FOTOGRAFIE: JOYCE KARREMAN
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WORK PRO
MARK PRESENTEERT 
MWP 1

WORK PRO
DIGITALE DRAADLOZE 
AUDIOTRANSMISSIE

VOLLEDIG VERSTERKT  
ACHTERGROND MUZIEKSYSTEEM 
Dit systeem is samengesteld uit een inbouwmodule (U50),  

2 plafond luidsprekers en afstandsbediening. Dit systeem  

is zeer geschikt voor kantoren, praktijken en badkamers.  

De moduleversterker (klasse D) heeft een vermogen van 2x5W  

(8 ohm) en biedt een keuze aan invoerbronnen: USB voor  

MP3-bestanden (USB-input beschikbaar aan de onderkant  

van de module), FM-tuner en een Bluetooth-verbinding.  

Het LCD-scherm geeft volledige informatie, inclusief de ID-tag 

en track tijd. Met de knoppen kun je navigeren tussen tracks,  

het radiokanaal selecteren en het volume aanpassen.  

Extra opbouwdoos wordt bijgeleverd.

PROLABEL  
IDENTIFICATIE OPLOSSINGEN
Jouw producten verdienen een hoogwaardig label. De PROLABEL product- en component labels zijn uitsluitend gemaakt van 

hoogwaardige en duurzame polyester materialen en hebben een professionele uitstraling. Deze materialen zijn uitermate bestand 

tegen mechanische belasting en verschillende chemicaliën en kunnen gekleefd worden op de meest moeilijke ondergronden. 

Labels uit de X-treme serie zijn voorzien van een lijmlaag voor een extreme, duurzame hechting aan de moeilijkste ondergronden 

waardoor jouw label blijft kleven waar dat hoort.

WORK PRO WDT 24 & WDR 24
• Operationele Band ISM 2,4 GHz

• Een zender WDT 24 gekoppeld aan één ontvanger WDR 24 of één zender  
WDT 24 gecombineerd met maximaal tien ontvangers WDR 24

• GFSK digitale modulatie/demodulatie

• Externe antenne vergroot de transmissie-afstand

• Intelligente frequentie hopping helpt om storingen te voorkomen en waarborgt 
de signaalkwaliteit

• Automatische mute functie in geval van slechte ontvangst en te hoge error rate

• Transmissie-afstand in open veld is meer dan 30 meter

• Maximaal drie zenders WDT 24 in een zone

• XLR en jack aansluitingen voor input- en output signaal 

• Stereo of mono keuze
WDR 24

Draadloze ontvanger

WDT 24
Draadloze zender

WWW.PROLABEL.NL
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KABELS, DRADEN EN PRODUCTEN 
LABELEN WAS NOG NOOIT ZO 
EENVOUDIG!

NIEUW
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ELEKTRO GROENEWEG  
INSTALLATIE  
PROFESSIONELE AANLEG  
EN ONDERHOUD VAN  
ELEKTROTECHNISCHE  
INSTALLATIES

Elektrotechnische installaties bepalen 

vandaag de dag of we kunnen 

werken en wonen. Of het nu de 

verlichting, verwarming, telefoon of 

beveiligingsinstallaties betreft; de basis 

elektrotechnische installatie is essentieel. 

Elektro Groeneweg Installatie (EGI) 

zorgt voor een professionele aanleg en 

het onderhoud van deze installaties. 

EGI, gevestigd in Rotterdam, is sinds 

1967 een specialist in elektrotechnische 

totaaloplossingen en heeft circa 60 

mensen voor zich werken. EGI is actief 

binnen de kantorenmarkt, woningbouw, 

gezondheidszorg, overheid en industrie. 

EGI is sinds september 2015 onderdeel 

van BBTAS. BBTAS is een moderne 

technische dienstverlener die betrouwbare 

oplossingen biedt op het vlak van 

elektrotechniek, werktuigbouw en 

automatisering. Dit veelal via een 

geïntegreerde aanpak voor gebouwen 

en industrie in heel Nederland. BBTAS 

verzorgt het advies, ontwerp en de 

installatie tot en met het vakkundig 

beheer en het onderhoud.

EGI heeft een specialistisch onderdeel 

dat zich richt op elektronische beveiliging 

en opereert onder de handelsnaam 

EG Securis. Dit onderdeel ontwerpt, 

installeert, inspecteert en beheert 

systemen voor inbraaksignalering, 

branddetectie, vluchtwegsignalering, 

toegangscontrole en cameratoezicht.

Govert van Herk verwacht van een 

leverancier een goede prijs-kwaliteit 

verhouding. “Het mag soms een onsje 

meer zijn als bijvoorbeeld een snelle 

levering gewenst is”, zegt Govert. “Ook 

belangrijk is dat meegedacht wordt bij het 

vinden naar een goede oplossing die ook 

echt onderscheidend is. Mede daarom 

kiezen wij voor Nedelko als leverancier.”

De leverancier heeft tegenwoordig meer 

en meer de rol van adviseur. Govert 

vertelt dat hij bij Nedelko duidelijk 

de rol van adviseur ervaart. “Elektro 

Groeneweg neemt nu voornamelijk LED 

verlichting af bij Nedelko. Het streven 

van Elektro Groeneweg Installatie 

is om de eindklant in een zo vroeg 

mogelijk stadium te informeren over de 

technische mogelijkheden die aansluiten 

bij de wensen en eisen. Op het vlak van 

verlichting vragen we Nedelko vaak om 

bij deze gesprekken aan te schuiven. Denk 

aan het maken van een lichtplan en het 

type armatuur dat toegepast wordt. Het 

oog wil ook wat namelijk.”

Govert vertelt dat logischerwijs de 

naamsbekendheid van een bepaald 

product medebepalend is voor de keuze 

van de eindklant. “Nedelko doet met haar 

eigen merk Prolumia LED verlichting veel 

aan branding. De naam in de markt is goed 

waardoor we doorgaans snel om de tafel 

kunnen om te kijken welke oplossing we 

de klant kunnen bieden. Met name op 

betrouwbaarheid hebben de Prolumia LED 

armaturen een goede naam opgebouwd.”

Elektro Groeneweg heeft veel 

woningbouwverenigingen en VvE's als 

eindklant. “Op het gebied van verlichting 

zijn deze relaties veelal op zoek naar een 

betrouwbare en energiezuinige oplossing”, 

zegt Govert. “Dit gecombineerd met het 

verhogen van het veiligheidsgevoel in de 

openbare ruimte. Keer op keer heeft de 

Prolumia LED verlichting van Nedelko hier 

een perfecte oplossing in kunnen bieden.”

Vol overtuiging vertelt Govert dat de 

samenwerking met Nedelko zeer goed is 

te noemen. “De Nedelko verkoopafdeling 

organiseert met regelmaat bijeenkomsten 

waar (nieuwe) productinformatie wordt 

gedeeld. Ook ondersteunen ze Elektro 

Groeneweg Installatie met het nodige 

beursmateriaal. Bij eventuele defecten 

hebben wij vanwege de complete 

voorraad die Nedelko heeft snel spare 

parts tot onze beschikking. Zodoende 

kunnen we snel handelen.” Govert sluit 

af met... ”Samen werken aan concepten 

waar licht een beleving wordt in plaats 

van alleen een hulpmiddel in het donker... 

partners in licht!”

In deze rubriek geven we het woord aan één van onze klanten. 
Ze vertellen over hun bedrijf en over hun ervaring met ons. Deze 
keer zijn we in gesprek gegaan met Govert van Herk, commercieel 
manager van Elektro Groeneweg Installatie.
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Wij vinden het belangrijk  
dat er meegedacht wordt bij 
het vinden naar een goede  

oplossing die ook echt 
onderscheidend is.

“SAMEN WERKEN AAN 
CONCEPTEN WAAR LICHT 
EEN BELEVING WORDT.”

FOTOGRAFIE: JONATHAN VAN DEN BROEK
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Samen met Steutel Installatietechniek 

werd er een passende lichtoplossing 

geboden voor niet alleen de 

parkeergarage maar ook voor een 

aantal andere vertrekken binnen 

het appartementencomplex. De 

parkeergarage is voorzien van Prolumia 

LED Pro-Area armaturen die, waar 

nodig, voorzien zijn van een ingebouwde 

noodunit. Bij de lift, het looppad en in 

de trappenhuizen is er gekozen voor de 

Prolumia LED Prodisc. Deze zijn ook waar 

nodig voorzien van een noodunit. 

In de bergingen is de Prolumia LED Pro-

Portal op basis van hetzelfde principe 

toegepast. De armaturen branden 

continu op 20% waarbij deze bij beweging 

opschakelen naar 100%.

Nedelko en Steutel Installatietechniek zijn 

blij dat ze Rollandthof een oplossing op 

maat hebben kunnen bieden die past bij 

de wensen van de bewonerscommissie.

FOTOGRAFIE: JASPER HOF

APPARTEMENTENCOMPLEX 
ROLLANDTHOF  

IN ZIERIKZEE STAPT OVER  
OP LED VERLICHTING
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De bewonerscommissie van 
appartementencomplex 
Rollandthof vond het 
na de oplevering van de 
appartementen in 2007 
hoog tijd worden voor de 
overstap naar duurzame 
en energiezuinige 
verlichting. Onder andere 
de parkeergarage werd nog 
verlicht met conventionele 
waterdichte TL armaturen.

3-FASE RAIL
HOOGWAARDIG OPHANGSYSTEEM
VOOR AL JOUW TRACKLIGHTS 

 OPBOUWSYSTEEM VERVAARDIGD  
 VAN HOOGWAARDIG ALUMINIUM 

 STROOMDRADEN GEMAAKT  
 VAN PUUR KOPER 

 PVC ISOLATIE 

 VERKRIJGBAAR IN WIT/ZWART  
 IN LENGTES VAN 1, 2, 3 EN 4 M 

 EENVOUDIG TE MONTEREN MET  
 BESCHIKBARE ACCESSOIRES 

BINNENKORT ONLINE...
NEDELKO OUTLET.

A-MERKEN VOOR OUTLET PRIJZEN.

Vind ultra scherpe aanbiedingen in de Nedelko outlet.

Altijd de laagste prijs.

HOU DE WEBSITE IN DE GATEN.

KORTINGEN 
TOT WEL 80%!

NIEUW

VANAF  
€ 23,00

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

-80%
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NIEUW!
PRO-TABELLA

NIEUW!
PRO-STRADA

KWALITEIT EN ALLURE
Dit armatuur laat zich vanwege zijn 
gunstige prijsstelling niet beperken 
tot exclusieve locaties. Is zeer geschikt 
voor toepassingen als verblijfsgebieden, 
centrumgebieden, parkeergelegenheden 
en wandel- en fietspaden. 

LICHT NAAR BEHOEFTE
De veelzijdigheid van de Pro-Strada 
armaturenlijn is enorm. Zo zijn we er met  
dit armatuur in geslaagd om lichtcomfort 

en efficiëntie te combineren. Tezamen in 
een hedendaags design en met een scala 
aan lumenpakketten.

Nadat de gemeente Den Helder 

kennis had gemaakt met het Icon 

kegelarmatuur wilde zij een locatie voor 

een proefopstelling ter beschikking 

stellen. Smartflux voorzag vervolgens in 

de lichtberekening en het ter beschikking 

stellen van demo-armaturen.

Na een succesvolle proef waarbij de 

resultaten in zowel de berekeningen 

alsmede de lichtbeleving erg goed 

waren is vanuit de gemeente Den Helder 

besloten de gehele woonwijk Boatex 

te voorzien van de Icon. De verlichting 

was hier dringend toe aan vervanging. 

De gemeente vond de vormgeving van 

de Icon naadloos aansluiten bij de zeer 

eigentijdse bouwstijl in deze woonwijk. 

Er is een uitgebreid lichtplan gemaakt 

waarbij gekeken is naar het best passende 

optiek en de gewenste lichthoeveelheid. 

Ook is er een voorgeprogrammeerd 

dimregime ingebouwd waarbij de 

verlichting in de nacht wordt gedimd  

naar 60%.

FOTOGRAFIE: JASPER HOF

WOONWIJK BOATEX  
IN DEN HELDER STAPT VOLLEDIG  

OVER OP LED VERLICHTING
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Nedelko hecht enorm veel waarde aan het helpen bij het maken 
van de juiste keuzes. In dit kader faciliteert Nedelko met de 
business unit Smartflux dan ook graag in het realiseren van een 
pilot en een bijhorende lichtberekening.

Toegepast:

• 80 Icon armaturen met comfort afscherming

• Passende optieken (lenzen)

• 3.000K 

• Voorgeprogrammeerd dimregime, waarbij van 24:00  

tot 06:00 wordt gedimd naar 60%

• Aangemonteerde kabel t.b.v. montagegemak 

• 10KV overspanningsbeveiliging voor extra bescherming  

van de elektronica
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INNOVATION POINT
De tweede editie van Point stond vooral 

in het teken van vernieuwing. In de 

ruimte naast de loungebar wandelde 

men het Innovation Point binnen. Op 

deze ‘mini-beurs’ werden de nieuwste 

producten en oplossingen getoond en 

kon men deze uitproberen en daarnaast 

kennis vergaren. De Prolumia LED 

Pro-Aqua II werd voor het eerst aan 

de wereld getoond en het nieuwe 

eigen label ProLabel demonstreerde 

één van haar identificatieprinters. 

Ook presenteerde SmartFlux haar 

nieuwste oplossingen op het vlak van 

openbare verlichting, men kon live de 

Elematic BlueFix pluggen toepassen 

op een demowand en AVL-Pro toonde 

de nieuwe Work Pro Lightshark LS-1 

lichttafel in combinatie met een LED 

Movinghead. Ook stonden we er met ons 

jongste product uit de Nedelko-familie: 

de ProGland kabelwartels.

Donderdag 9 november was de tweede editie van ons eigen in-huis event Point op ons hoofdkantoor 
in Barendrecht. Voortbordurend op de eerste editie in mei van dit jaar en op basis van de ontvangen 
feedback toen hebben we Point nog meer in kunnen richten naar de wens van de bezoeker. Gedurende 
de dag kon men op een sfeervolle en aangename manier kennis maken met onze producten, service 
en diensten. Door wat kleine zaken aan te passen en nieuwe elementen toe te voegen aan het 
dagprogramma kunnen we als organisatie terugkijken op een meer dan geslaagde tweede editie.  
Ook vanuit de aanwezigen mochten wij een hoop positieve reacties ontvangen.

1 op 1 de mogelijkheden van onze 
producten toelichten... Altijd fijn iets 

van dichtbij te zien (en te voelen). 

FOTOGRAFIE: SANDER HEIJNDIJK

DE TWEEDE EDITIE 

VAN POINT WAS 

GOED BEZOCHT 

EN ERG GEZELLIG! 

WAS JIJ ER 

OOK BIJ OP  

9 NOVEMBER?
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Opletten geblazen bij de master class 
‘Gelijkspanning is de toekomst’  

door Wilfred Akerboom.

Hoe snel kwam jij er uit?
Leuk... die Nedelko Escape Room  

met producten uit eigen assortiment.

ACTIVITEITEN
Naast het opdoen van veel nieuwe 

kennis was er tijd genoeg voor elkaar. 

Er werd genetwerkt, gekletst en niet 

geheel onbelangrijk, ook een hoop 

gelachen. Dit alles onder het genot van 

de lekkerste koffies, een verfrissend 

biertje of een heerlijk frisje. Vanuit de 

aanwezige foodtruck werden smakelijke 

hamburgermenu’s en tapas geserveerd.

Voor de durfallen stond er een heuse 

Nedelko escape room opgesteld in onze 

foyer, waar je binnen 10 minuten uit 

moest zien te komen. Niet iedereen is 

het gelukt maar er is goed gelachen en 

samengewerkt. Aan het einde van de 

dag ging men naar huis met een goed 

gevulde goodiebag waarbij één persoon 

zich zelfs gelukkig mocht prijzen met 

een paar nieuwe sneakers. Dit gelinkt 

aan een mooi project met Prolumia LED 

verlichting bij een Sneakers Store in 

Alphen aan den Rijn.

Al met al kunnen we terugkijken op een 

meer dan geslaagd in-huis event met 

meer dan 100 gasten.

IN 2018 KOMT POINT TERUG!
Precieze ins en outs kunnen we je nu nog 

niet geven. Wel dat we je donderdag 1 

november graag verwelkomen op ons 

hoofdkantoor in Barendrecht!

LEZINGEN
Naast het Innovation Point dat op basis 

van vrije inloop was hadden we ook nog 

een aantal zeer interessante lezingen 

op het programma staan. De aftrap 

was van Wilfred Akerboom, Senior 

Product Manager van Citytec. Met een 

volle lounge voor zich gaf hij stof tot 

nadenken met zijn lezing ‘Gelijkspanning 

is de toekomst’. Wat later op de dag 

was het de beurt aan Nedelko’s eigen 

Commercial & Technical Manager Energy 

Solutions Olaf Bitter om ons meer te 

vertellen over het thema ‘Investering in 

noodstroom versus kosten downtime’. 

Auke Hoekstra sloot als gastspreker de 

dag af. Hij is als onderzoeker werkzaam 

bij de Technische Universiteit Eindhoven 

en schreef onder het motto ‘Samen 

Sneller Duurzaam’ verschillende 

duurzaamheidsplannen en een aantal 

boeken. In een inspirerende lezing 

vertelde hij meer over de toekomst 

van duurzame energie en de rol van 

flexibiliteit daarbij.

FOTOGRAFIE: SANDER HEIJNDIJK
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NEDELKO  
LANCEERT LIJN  
VEILIGHEIDS- 
MANCHETTEN

Flensverbindingen, afsluiters en 

compensatoren vormen een risico als 

het gaat om lekkage. Met name als het 

gaat om een leiding met een gevaarlijke 

stof, olie of stoom onder hoge druk. Een 

lek vormt dan al snel een gevaarlijke 

sproeier richting werknemers en 

installaties in de omgeving. 

Met een veiligheidsmanchet beperk je 

de schade van zo’n spuiter. De meeste 

veiligheidsmanchetten zijn aan de 

buitenzijde voorzien van een indicator 

waardoor een lek tijdig gesignaleerd  

kan worden.

WAAROM VEILIGHEIDS-
MANCHETTEN?
De regels en richtlijnen aangaande 

industriële veiligheid worden 

continu aangescherpt en uitgebreid, 

want een ongeval zit in een klein 

hoekje. Nedelko heeft middels een 

aantrekkelijk assortiment manchetten 

hét antwoord op de problematiek 

omtrent potentiële gevaren bij lekkages 

in onder andere flensverbindingen. Er 

zijn verschillende motivaties waarom 

je veiligheidsmanchetten zou moeten 

toepassen.

De voornaamste reden om 

veiligheidsmanchetten te gebruiken is 

om een spuiter bij een flens of afsluiter te 

voorkomen.

De meest voorkomende situaties  

waarbij veiligheidsmanchetten gebruikt 

worden zijn:

• Olieleiding in de nabijheid van hete 

objecten

• Zuurleidingen in de nabijheid van 

werkplekken of doorgangen

• Reduceren van de gevaarlijke zone

• Op locaties met een hoge temperatuur, 

druk en/of concentratie

De meest populaire veiligheidsmanchetten 

zijn onze PTFE (Teflon) manchetten. 

Deze zijn namelijk compatibel met vrijwel 

alle corrosieve chemicaliën inclusief 

oplosmiddelen en hoog geconcentreerd 

zwavelzuur. Dit komt door de 

materiaalkeuze en de Teflon/Kevlar draad 

welke gebruikt wordt voor de stiksels. 

Het maximale temperatuurbereik van dit 

materiaal is circa 235°C.

Daar waar de PTFE manchetten 

tekortschieten kunnen RVS manchetten 

gebruikt worden. Deze RVS316 

manchetten hebben aan de binnenzijde 

een 4-laags RVS gaas dat de druk opvangt 

waardoor een spuiter wordt voorkomen. 

Het maximale temperatuurbereik van deze 

RVS manchetten is circa 500°C waardoor 

deze perfect ingezet kunnen worden voor 

stoom- en olieleidingen.

INSTALLATIE
Het monteren van onze manchetten is 

zowel eenvoudig als snel en vereist geen 

gereedschap. We hebben twee types: een 

eerste type in technische stoffen en een 

tweede type in roestvrij staal. 

Beide zijn zo vervaardigd dat ze perfect 

passen op alle maten koppelingen, 

afsluiters, kijkglazen of flenzen.

HOOGSTE KWALITEIT EN 
GETEST
Onze productmaterialen zijn zorgvuldig 

geselecteerd. Alleen de hoogste kwaliteit 

materialen worden gebruikt voor onze 

veiligheidsmanchetten.

Onze PTFE en PTFE-clear manchetten zijn 

gemaakt van een meerlaags Teflon gecoat 

fiberglas met een extra beschermingslaag 

in het midden. Ook de stiksels en koorden 

zijn Teflon gecoat. Onze transparante 

manchetten zijn voorzien van een 

duurzaam ECTFE middenstrook die 

bestand is tegen chemicaliën.

Zodra je onze manchetten voorschrijft ben 

je ervan verzekerd dat alle uitvoeringen 

intensief zijn getest en beproefd. In onze 

testruimte worden druktesten alsook 

lektesten en testen met chemicaliën 

uitgevoerd.

Onze voorraad veiligheidsmanchetten is 

de grootste in Europa met een diversiteit 

aan maten en uitvoeringen vanaf 15mm 

leidingdiameter. Ook op maat gemaakte 

producten kunnen snel worden geleverd. 

FLEXIBEL
Ons assortiment biedt mogelijkheden 

voor nagenoeg alle verschillende 

verbindingen en vormen. Van de meest 

voorkomende flensverbinding tot alle 

andere voorkomende vormen zoals: 

T-stukken, elleboogverbindingen, pompen, 

afsluiters, etc. En wat niet bestaat maken 

we gewoon, speciaal voor jou.
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Een kleine lekkage kan 
binnen de procesindustrie  
al snel leiden tot persoonlijk 
letsel of materiële schade. 
Het gebruik van veiligheids-
manchetten, ook wel 
flangeguards genoemd, 
reduceert de schade bij een 
lekkage behoorlijk.

RECENT INCIDENT  

OF BIJNA-INCIDENT

Een calamiteit of bijna-incident 

vereist een nieuwe beoordeling van 

de veiligheid ter plaatse. Het gebruik 

van manchetten zal daarbij beschouwd 

worden als correctief en preventief 

middel waardoor het veiligheidsniveau 

wordt verhoogd.

NORMEN EN REGELS

Er bestaan veel veiligheidsnormen 

waarvan sommige manchetten 

specificeren, zoals SOLAS,

offshore en scheepvaart terwijl 

anderen het alleen aanbevelen, 

zoalsEP15 energy distributie.

ZONERING GEVAARLIJK GEBIED

DSEAR classificatie kan commerciële 

en technische uitdagingen 

veroorzaken. Veel klanten gebruiken 

manchetten als onderdeel van het 

reduceren van de gevaarlijke zone.

BEDRIJFSREGELEMENT /  

BEST-PRACTISE

In de poging tot het behalen van 

de zero-incidenten doelstelling 

helpen veiligheidsmanchetten 

mee met het behalen hiervan. In 

veel bedrijfsveiligheidsregels zijn 

deze manchetten opgenomen ter 

bescherming van de werknemers  

en de omgeving.

PTFE TRANSPARANT PTFE ROESTVRIJ STAALPVC
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SHOWROOMS
PRODUCTEN.  
ADVIES.  
BELEVING.
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Misschien heb je ze al eens 
bezocht tijdens ons in-huis 
event Point, via een reguliere 
afspraak of heb je ze wel 
eens vanaf de rijksweg A29 
kunnen aanschouwen; de 
Nedelko showrooms. Onze vijf 
showrooms zijn er op ingericht 
om onze producten op een 
stijlvolle en overzichtelijke 
wijze te kunnen tonen. Vrijwel 
alles dat in onze showrooms 
ligt, staat of hangt is werkend 
te aanschouwen. Wanneer 
je een bezoekje aan ons 
hoofdkantoor in Barendrecht 
brengt kun je dit geheel zelf 
ondervinden. Samen zoeken 
we op deze manier naar de 
meest geschikte oplossing 
voor jouw vraagstuk.  
Kom snel één of meerdere 
van onze showrooms 
bekijken! Maak een afspraak 
en wij doen de rest.

LED
LICHT ZOALS HET  
HOORT.

De Prolumia showroom behoort tot één 

van de grootste showrooms die er op het 

hoofdkantoor in Barendrecht te vinden 

is. En niet zonder reden, want vrijwel 

álle LED producten die Nedelko in haar 

assortiment heeft zijn hier te vinden. Van 

industrieverlichting tot retailarmaturen… 

Alles wordt hier aan het licht gebracht. 

Maak een afspraak met één van onze 

specialisten en verken onze complete 

Prolumia showroom. 

• De mooiste LED armaturen
• LEDstrips in alle kleuren
• Van industrie tot retail

WAT KUN JE HIER VINDEN? WAT KUN JE HIER VINDEN? WAT KUN JE HIER VINDEN? WAT KUN JE HIER VINDEN? WAT KUN JE HIER VINDEN?

• De krachtigste accu’s en batterijen
• Bundelbanden in alle soorten en maten
• Verschillende kabeloplossingen

• Draad- en kabelcodering
• Flangeguards
• Allerlei pictogrammen

• Dynamische verlichting
• Openbare verlichting
• Smart Control

• Entertainmentverlichting
• Luidsprekers
• Geluidsapparatuur

KABELMANAGEMENT EN 
ENERGIE-OPLOSSINGEN
OPTIMAAL PRESTEREN.

De beste producten op het gebied van 

kabel- en installatiemateriaal en energie 

kun je vinden op één plek bij Nedelko. Van 

bundelbanden tot wartels en van accu’s 

tot pluggen… Je komt ogen te kort in deze 

gedeelde showroom. Wil jij ook presteren 

met de beste producten, maar zie je door 

de vele artikelen het bos niet meer? Maak 

een afspraak en laat je adviseren. Onze 

specialisten staan voor je klaar!

VEILIG EN IDENTIFICEERBAAR
VERKLEIN DE KANS  
OP ONGEVALLEN.

Stap binnen in de veiligste en meest 

duidelijke showroom die Nedelko te 

bieden heeft. Hier kun je alles vinden op 

het gebied van veiligheid, identificatie 

en codering. Bekijk alle labels & tags, 

Lockout Tagout sloten en de producten 

van ons eigen merk ProLabel. Wees vrij 

om onder onze nooddouche te stappen of 

onze labelprinters uit te testen. Maak een 

afspraak, kom langs en laat je adviseren 

door één van onze specialisten.

SLIM
LICHT WAAR JE HET  
NODIG HEBT.

De slimste showroom bij Nedelko bevindt 

zich vlak bij onze receptie. In deze 

showroom worden alle paradepaardjes 

van Smartflux tentoongesteld. Naast 

de complete armaturen wordt ook het 

intelligente smart control management 

systeem gedemonstreerd. Uiteraard kun 

je ook hier terecht voor advies op maat 

bij één van onze specialisten. Wil je weten 

hoe intelligent onze armaturen zijn in de 

praktijk? Maak dan een afspraak en ervaar 

het zelf.

AUDIO EN MEER
ZIEN MAAR VOORAL  
HOREN.

De AVL-Pro showroom bevindt zich als 

enige niet op de eerste verdieping, maar 

op de begane grond. De geluidsdichte 

ruimte maakt het mogelijk om alle 

audioapparatuur in de beste en meest 

zuivere kwaliteit te beluisteren. Er is 

geen lichtinval van buiten waardoor alle 

video- en lichtapparatuur in de donkere 

ruimte optimaal tot haar recht komt. 

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? 

Maak een afspraak en kom snel kijken (en 

luisteren)!
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NEDELKO VOORZIET 
APPARTEMENTENCOMPLEXEN  
LEIDEN VAN PROLUMIA  
LED PRO-PORTAL  
ARMATUREN

Advies was om vanwege zijn 

veelzijdigheid het waterdichte Prolumia 

LED Pro-Portal opbouwarmatuur toe 

te passen. Dit armatuur is speciaal 

ontwikkeld voor het verlichten van 

onder meer galerijen, trappenhuizen en 

bergingen.

Men kan binnen de appartementen-

complexen op bepaalde plaatsen de 

gedimde functie inschakelen. Hiermee 

brand het armatuur in rust op ongeveer 

20% en bij beweging op 100%. Met 

deze optie wordt nog meer bespaard op 

de energiekosten en wordt daarnaast 

‘gewoon’ voldaan aan het gewenste 

lichtniveau. 

De behuizing en de opalen lens van 

het armatuur is gemaakt van slagvast 

polycarbonaat (IK10). De levering van 

de armaturen aan Grimbergen en van 

Putten Elektrotechniek is gelopen via 

Oosterberg Den Haag.

Een goede samenwerking tussen de 

betrokken partijen heeft geresulteerd in 

een snelle en adequate oplevering van 

het project waarbij het eindresultaat er 

mag zijn.

FOTOGRAFIE: JASPER HOF
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Grimbergen en van Putten 
Elektrotechniek raakte 
tijdens de eerste editie 
van ons in-huis event 
Point in gesprek met 
Robert van Heyningen 
(key accountmanager LED 
verlichting). Ze hadden 
een mooie uitdaging. Een 
aantal VvE's in Leiden wilde 
graag de conventionele 
portiek- en galerijverlichting 
vervangen door duurzame 
LED verlichting.

HET ARMATUUR BRAND  
IN RUST OP ONGEVEER 
20% EN BIJ BEWEGING  
OP 100%.
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Niet alleen de balans is goed. Door 

voor een modulaire opbouw van de 

verschillende onderdelen te kiezen kan 

SmartFlux met één model een scala aan 

lichtpaketten aanbieden. Vanaf januari 

2018 kan het armatuur samengesteld 

worden uit voorraad, waarbij de levertijd 

maar 2 tot 4 weken bedraagt.

De Pro-Strada werd gepresenteerd bij 

de gemeente Landsmeer die direct erg 

enthousiast reageerde op de veelzijdigheid 

van dit armatuur. Het concept achter dit 

armatuur sluit erg goed aan op het beleid 

van de gemeente. Daar er op een aantal 

doorgaande wegen verlichting vervangen 

diende te worden kreeg SmartFlux de 

opdracht om een lichtplan te maken met 

dit nieuwe armatuur. De resultaten bleken 

erg goed wat resulteerde in het toepassen 

van de Pro-Strada op Den IJp, Zuideinde 

en de IJdoornlaan.

FOTOGRAFIE: JASPER HOF

GEMEENTE LANDSMEER  
KIEST VOOR NIEUWE PRO-STRADA  
OP DOORGAANDE WEGEN
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Recent heeft Nedelko binnen de business unit Smartflux de 
Pro-Strada armaturenlijn toegevoegd aan het portfolio. Bij de 
realisatie van dit nieuwe armatuur is gezocht naar de perfecte 
balans tussen vormgeving, degelijkheid, lichttechniek en prijs. 
Deze zoektocht is meer dan geslaagd!

Toegepast:

• 55 Pro-Strada mini armaturen

• Passende optieken (lenzen)

• 3.000K 

• Voorgeprogrammeerd dimregime, waarbij van 24:00  

tot 06:00 wordt gedimd naar 60%

• Aangemonteerde kabel t.b.v. montagegemak 

•  10KV overspanningsbeveiliging voor extra bescherming  

van de elektronica

Naast de standaard Ty-Rap® bundelbanden vind je onder andere ook TY-Fast® en 

TWIST TAIL™ bundelbanden terug in ons assortiment.

Verder voert Nedelko van ABB o.a. krimpkousen, beschermslangen, beschermkousen en 

tal van gereedschappen die bij eerder genoemde productgroepen van toepassing zijn.

MEER WETEN OVER DE PRODUCTEN VAN ABB?  
VRAAG HET ONZE SPECIALISTEN!

ALS FULL-LINE DISTRIBUTEUR VAN ABB KUN JE 
VOOR ALLROUND ADVIES EN BESTELLINGEN BIJ 
NEDELKO TERECHT

NEDELKO
IS JOUW FULL-LINE  
DISTRIBUTEUR VAN ABB!
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Onder de bezielende leiding van Patrick 

Bjorkman, Warehouse Manager & Head 

Technical Department, gaat het team 

van de technische dienst elke dag weer 

vol kunde en enthousiasme aan de slag 

met het uitvoeren van reparaties en het 

assembleren van LED armaturen om 

zodoende maatoplossingen te kunnen 

bieden. Patrick vertelt dat Nedelko met 

name op het vlak van het assembleren 

van armaturen op wens van de klant het 

onderscheid maakt. “De klant vraagt, wij 

draaien! Je kunt het eigenlijk zo gek niet 

bedenken. Of het nu gaat om straat- of 

terreinverlichting waarbij het LED armatuur 

voorzien moet worden van een speciale 

optiek en driver, of LED armaturen die juist 

wel of juist niet dimbaar moeten worden 

gemaakt... alles is mogelijk. In bepaalde 

gevallen kunnen we er hiermee ook voor 

zorgen dat producten die niet op voorraad 

zijn toch snel uitgeleverd kunnen worden.”

Reparaties vinden plaats op de 

technische dienst afdeling in Barendrecht 

maar wanneer de situatie hier om vraagt 

gebeurt dit ook op locatie. Niet alleen 

in Nederland maar ook in onder andere 

België en Duitsland. “Op die manier 

kunnen we de klant echt ontzorgen en 

ondervindt men Zo min mogelijk hinder”, 

zegt Patrick. “Armaturen hoeven in 

een dergelijk geval niet opgestuurd te 

worden. Dit werkt in veel gevallen een 

stuk efficiënter.”

Het gedreven team heeft een duidelijke 

taakverdeling. Patrick vertelt dat die 

taakverdeling ervoor zorgt dat ze altijd 

de juiste handjes op de juiste plaats 

hebben. “Een afdeling logisch inrichten 

is echt van groot belang voor het 

gestroomlijnd laten verlopen van de 

werkzaamheden binnen die afdeling. 

Van verfijnd werken tot productie 

draaien, we weten waar een ieder het 

best tot zijn of haar recht komt. Op 

deze manier kun je zaken ook echt 

aan iemand toevertrouwen. Daarnaast 

houden wij er aan de hand van ons ERP 

systeem een duidelijke en overzichtelijke 

informatievoorziening op na. Zo 

voorkomen we losse eindjes en kunnen 

we onze klanten de best mogelijke 

service bieden.”

Ons uitgebreide pakket aanvullende diensten is niets zonder 
onze eigen technische dienst. Deze is verantwoordelijk voor 
alle technische werkzaamheden binnen onze organisatie. Onze 
technische dienst draagt zorg voor een veilige en onderhouden 
werkomgeving op het hoofdkantoor van Nedelko in Barendrecht, 
maar lost vooral accuraat en vakkundig problemen op voor jou 
als klant. Ook worden verbeteringen en innovaties besproken en 
getest. Zo is Nedelko met haar producten altijd up-to-date en in 
een aantal specifieke gevallen zelfs vooruitstrevend.
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ONZE EIGEN  
TECHNISCHE DIENST  
STAAT VOOR JE  
KLAAR 

De klant vraagt, 
wij draaien!  

Je kunt het eigenlijk zo gek  
niet bedenken.

FOTOGRAFIE: SANDER HEIJNDIJK

PATRICK BJORKMAN
WAREHOUSE MANAGER &  

HEAD TECHNICAL DEPARTMENT
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CUE 2018
Ahoy Rotterdam

LED EXPO
Brabanthallen Den Bosch

RENOVATIE
Brabanthallen Den Bosch

POINT
Nedelko Barendrecht

VAKBEURS ENERGIE
Brabanthallen Den Bosch

STOCEXPO
Ahoy Rotterdam

PEOPLE’S BUSINESS
WTC Rotterdam

WIE GOED DOET.
GOED ONTMOET.

INNOVATIES ∞ NIEUWE PRODUCTEN ∞ DEMONSTRATIES ∞ ACTIES

KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR DE MEEST UP-TO-DATE INFORMATIE: WWW.NEDELKO.NL
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Stuur jouw antwoord uiterlijk 23 januari 2018 naar info@nedelko.nl, o.v.v. ‘Winactie O tech. Q4’. 
De 2 kaarten voor de Nacht van Oranje worden verloot onder de deelnemers die het juiste antwoord hebben ingestuurd.

LOS OP EN WIN!
MAAK KANS OP 2 ARENA KAARTEN  
VOOR DE NACHT VAN ORANJE  
IN AHOY ROTTERDAM!

VREEMDE ACCU-OPSTELLING
Een groot omvattend project dat momenteel speelt is het opbouwen van een back-up systeem voor een datacentrum  
in Duitsland. Een superklus, dat zeker! Maar wat onze technische dienst wel opviel is dat de nummering van de Pro-
Energy accu’s niet helemaal logisch is.

WEET JIJ WELK NUMMER DE ACCU MET DE PERSOON HEEFT?
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OP=OP ACTIE
KOOP VOOR € 8.000,00  
AAN PROLUMIA LED PRO-AQUA  
ARMATUREN EN ONTVANG EEN  
APPLE WATCH (SERIE 2 T.W.V. € 399,00) KADO!*

LED PRO-AQUA
SLAGVAST EN WATERDICHT OPBOUWARMATUUR
*) Actievoorwaarden:

• Bestelling mag uit de volledige range LED Pro-Aqua zijn (uitvoeringen met noodfunctie uitgesloten)
• OP = OP!!! (tussentijdse verkoop voorbehouden)
• Bij het plaatsen van je order refereren aan de 'O tech. actie'
• Bestellingen als gesloten O tech. order, dus geen verzamelorders met andere Prolumia/Nedelko artikelen


