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Voedingsmiddelenindustrie  
scherpt veiligheidsprocedures aan  
met schaduwborden 
 
Prolumia en Luminext  
bundelen krachten voor  
de openbare verlichtingsmarkt 
 
Parking België  
voorzien van relighting 
 
Prolumia zorgt voor 
lichtoplossingen in de zorg
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VOORWOORD

OVER ONS
Nedelko is jouw 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 40.000 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
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DEZE UITDAGENDE PERIODE 
BRENGT VOOR IEDEREEN AARDIG 
WAT VERANDERINGEN IN HET 
DAGELIJKS LEVEN MET ZICH MEE. 
OOK BIJ NEDELKO, WAAR DE 
VEILIGHEID VAN JOU EN ONZE 
WERKNEMERS VOOROP STAAT. 
WEET DAT WE OOK IN DEZE 
LASTIGE TIJD ER ALLES AAN DOEN 
OM JOU VAN DIENST TE ZIJN.  
EN TE BLIJVEN.

ONLINE
Hoogstwaarschijnlijk lees je dit vanuit 

huis, veilig vanachter je laptop. De reden 

hiervan is niet alleen dat we momenteel 

gestimuleerd worden om vanuit huis te 

werken, maar tevens heb je in onze vorige 

editie kunnen lezen dat we O tech. niet meer 

uitbrengen zoals je van ons gewend bent. Dit 

jaar staat bij ons namelijk in het teken van 

verduurzamen. Dit betekent dat dit magazine 

niet meer bij je op de mat valt, maar dat 

we vooral zullen inspelen op het online 

aspect. Een nieuwe fase en een nieuwe stap 

voorwaarts.

CONTINUÏTEIT
Ondanks de vreemde en onwennige tijd die 

het coronavirus met zich meebrengt, blijven 

we ons voor jou inzetten. Ons magazijn werkt 

op volle toeren door en zal jouw bestelling 

zo spoedig mogelijk laten bezorgen. Ook 

zijn we gewoon telefonisch en per mail 

bereikbaar voor al jouw vragen en zitten onze 

specialisten klaar voor jouw uitdagingen. 

Juist in deze tijd kunnen we je hierbij helpen. 

Hoewel we het jammer vinden dat we de 

komende tijd niet fysiek langs kunnen komen, 

zijn we er trots op om jou en jouw klanten 

in deze uitdagende periode van dienst te 

kunnen blijven.

We wensen je veel gezondheid, succes en 

sterkte toe de komende tijd.

Rob Looye
CEO
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ACHTER DE SCHERMEN 
WORDT HARD GEWERKT  
AAN PIM
Om het jou in het vervolg nog 

makkelijker te maken, zijn we druk bezig 

met het implementeren van een PIM 

(Product Information Management) 

systeem, waarin wij alle artikeldata 

verzamelen en verrijken. Deze data 

publiceren wij op onze beurt op 

verschillende platformen, zoals onze 

websites en 2BA, de datadistributeur 

van artikelbestanden van en voor de 

installatiebranche. Zo is alle informatie 

over onze producten overal hetzelfde, 

kan er nooit meer verwarring ontstaan 

én zijn we klaar voor E-commerce, wat 

bestellen nog gemakkelijker maakt.

POINT EN NEDELKO CUP 
GAAN HELAAS NIET DOOR
Sinds de getroffen maatregelen vanuit 

overheidsinstanties rondom evenementen 

en bijeenkomsten, hebben wij de 

berichtgeving hieromtrent nauwlettend in 

de gaten gehouden. Nu alle maatregelen 

zich telkens lijken te verlengen, hebben 

we besloten om ons in-huis event Point 

dit jaar niet door te laten gaan. Tevens is 

er overeengekomen de Nedelko Cup niet 

meer te organiseren. We hebben vorig 

jaar een hele mooie en leuke dag gehad, 

maar helaas past het event niet meer 

binnen onze doelstellingen. We hopen op 

jullie begrip.

GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN
Met de naderende feestdagen hanteren 

wij andere openingstijden dan gewoonlijk. 

Tijdens het lange Hemelvaartweekend  

(22 & 23 mei) en tijdens Pinksteren (1 juni) 

zijn wij gesloten. De rest van de dagen zijn 

we je graag van dienst.

Meer informatie kun je vinden op:  

www.nedelko.nl/contact.

Nedelko wil de klant graag leren kennen. Daar staat tegenover dat die 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
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ENERGIENEUTRAAL
Het begrip energieneutraal is een term 

die we steeds vaker tegen zullen komen. 

Door het gebruik van energiezuinige 

producten en producten die juist energie 

opleveren, is de energie die verbruikt 

wordt en de energie die opgewekt wordt 

vrijwel gelijk. Denk hierbij aan het gebruik 

van zonnepanelen die energie genereren, 

maar ook aan duurzame LED verlichting, 

die zo’n 8 tot 10 keer minder energie 

verbruikt dan traditionele verlichting. 

NOUWENS TRANSPORT
Nouwens Transport is al meer dan 20 jaar 

een begrip in Breda op het gebied van 

het vervoer van waardevolle goederen. 

Doordat Nouwens binnen korte tijd een 

enorme groei meemaakte, is er in 2018 

besloten een nieuw energieneutraal pand 

neer te zetten, waarbij rekening moest 

worden gehouden met de duurzaamheid. 

Nu, bijna twee jaar later, staat het pand er 

in volle glorie. Met o.a. 1.000 zonnepanelen 

op het dak heeft Nouwens het doel van 

energieneutraliteit ruimschoots behaald. 

Hoewel de binnenkant van het pand klaar 

was voor gebruik, miste er buiten nog een 

en ander, zoals LED verlichting. “Om dit 

verder te waarborgen, zijn wij benaderd 

door José de Ruyter, vestigingsmanager 

van YESSS Electrical Breda om 

energiezuinige LED producten te leveren”, 

vertelt Johan van Dorst, Account Manager 

LED verlichting bij Prolumia. In goede 

samenwerking met YESSS Electrical Breda, 

Marc van Roij van Jacobs Elektro uit Breda 

Het is algemeen bekend dat LED verlichting van Prolumia 
duurzaam en zeer energiebesparend is. Om deze redenen  
worden onze LED verlichtingsarmaturen steeds vaker ingezet  
bij het energieneutraal maken van verschillende projecten.  
Zo ook het bedrijf Nouwens Transport, dat het doel had om zijn 
nieuwbouwpand energieneutraal te maken. Nouwens heeft  
het pand boven verwachting meer dan energieneutraal weten  
te maken. Een topprestatie.

ENERGIENEUTRAAL 
NIEUWBOUWPAND 
NOUWENS TRANSPORT  
GEREALISEERD MET 
PROLUMIA
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en Ad Foesenek van Van Gils Techniek uit 

Terheijden die uiteindelijk de installatie 

heeft verzorgd, zijn er uiteindelijk mooie 

keuzes gemaakt voor de buitenverlichting.

PRODUCTEN VAN PROLUMIA
Hoewel Prolumia een groot scala heeft 

aan energiezuinige LED verlichting, 

was de keuze in dit geval eenvoudig. 

“Omdat er vooral buitenverlichting op 

het nieuwe pand nodig was, is er gekozen 

voor de Lumiaflex II, het alternatief 

voor conventionele neonverlichting.” 

De Lumiaflex II is een veelzijdige IP68 

lichtlijn met een zeer elegante uitstraling. 

Doordat de lijn gemakkelijk gebogen kan 

worden, is de Lumiaflex II zeer geschikt 

voor het bekleden van panden om zo een 

professionele uitstraling te creëren.

Rudgen Evertz, Sales Support bij Prolumia 

en specialist op het gebied van LED 

strips, heeft vervolgens het plan verder 

uitgewerkt. Één van de uitdagingen was 

bijvoorbeeld om de sturing van de RGBW-

flex via een reeds aanwezig KNX-systeem 

te laten lopen. En dat is perfect geslaagd. 

“Naast de Lumiaflex II is er ook gekozen 

voor onze nieuwe Pro-Strada’s en  

Pro-Beams voor de terreinverlichting,  

onze LED strip Gold-serie voor het 

aanlichten van de geparkeerde 

vrachtwagens en onze LED downlights, 

welke geplaatst zijn in de luifel van het 

pand”, zegt Johan. Deze hoogwaardige 

producten zijn door het zeer lage 

energieverbruik en een lange levensduur 

een verstandige optie. “Met de keuze 

voor Prolumia heeft Nouwens Transport 

een goede investering gedaan in een nog 

duurzamere toekomst. Trots dat wij hier 

deel van uit mochten maken.”

FOTOGRAFIE: RIA MOL
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DE LUMIAFLEX II IS 
ZEER GESCHIKT VOOR 
HET BEKLEDEN VAN 
PANDEN OM ZO EEN 
PROFESSIONELE UIT-
STRALING TE CREËREN.
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ZEEUWS ZEELANDIA
Op het Zeeuwse eiland Schouwen-

Duiveland ligt de prachtige authentieke 

stad Zierikzee. Naast de rijke historie 

waarover deze stad beschikt, is hier ook 

levensmiddelenproducent Zeelandia 

gevestigd, een bedrijf met eveneens 

een rijke historie. In 1900 is de fabriek 

opgericht en inmiddels uitgegroeid 

tot een multinationale onderneming. 

Het verleden van het bedrijf kenmerkt 

zich door innovatie, de voortdurende 

zoektocht naar nieuwe productideeën en 

verbetering in processen. Een noodzakelijk 

goed, gezien de groeicurve van het bedrijf 

door alle jaren heen. De onderneming telt 

wereldwijd 1.700 werknemers, waarvan 

ongeveer een derde in Zierikzee werkt.

SCHADUWBORDEN 
Om de processen binnen de fabrieksketen 

van de levensmiddelenproducent 

te stroomlijnen, geldt er een 

veiligheidsprocedure met als doel 

zowel het product, als de werknemers 

in de fabriek veilig te stellen. Eind vorig 

jaar werd Nedelko benaderd door de 

technische dienst van Zeelandia, met de 

vraag of Nedelko wilde meedenken over 

Overzicht, controle, efficiëntie & veiligheid. Vier belangrijke 
aspecten voor de werkomgeving van een levensmiddelen 
producent. Om dit te waarborgen, worden er binnen bedrijven 
vaak veiligheidsprocedures ingezet. Zo ook bij de grote 
productiefabrieken van Zeelandia. Om ervoor te zorgen dat 
veiligheidsmaterialen en gereedschappen op een vaste plaats 
binnen de werkplek hangen, is er een procedure ontwikkeld waar 
gebruik wordt gemaakt van schaduwborden. Hiermee worden de 
eerder genoemde vier aspecten in praktijk gebracht.

SCHADUWBORDEN  
VOOR KONINKLIJKE 
ZEELANDIA GROEP
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veiligheidsoplossingen door toepassing  

van LOTO (lockout-tagout). 

Onze veiligheidsspecialist Lourens 

Bezemer heeft een aantal mooie LOTO 

oplossingen gepresenteerd. Daarnaast 

adviseerde hij schaduwborden toe te 

passen. Een schaduwbord heeft meerdere 

voordelen: het geeft overzicht in het 

LOTO slotenpark en de overige tools, het 

biedt controle over de uitgifte daarvan, 

alles hangt overzichtelijk op één plek, het 

werkt efficiënt en vergroot daarmee de 

veiligheid.

UITWERKING
In overleg zijn er custom made 

schaduwborden ontwikkeld. De borden 

zijn van hoogwaardige kwaliteit en 

daardoor zeer duurzaam. De schaduwen 

op de borden zijn visueel gemaakt door 

middel van duidelijke, felle kleuren. 

Het unieke aan deze productie is dat 

de borden voorzien zijn van een extra 

laminaat. In de levensmiddelenindustrie 

gelden namelijk zeer strenge eisen 

omtrent de voedselveiligheid. Mocht er 

een bord vallen, dan is het dankzij het 

laminaat uitgesloten dat er splinters rond 

kunnen vliegen en in het ergste geval in 

het voedsel terechtkomen.

Na het zien van digitale proefversies 

zijn de borden in productie genomen, 

gemonteerd en inmiddels niet meer 

weg te denken uit de productiehal van 

Zeelandia. Een proces waarin Nedelko 

zowel in ontwerp als productie heel snel 

heeft kunnen schakelen.

FOTOGRAFIE: LOURENS BEZEMER
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DE BORDEN ZIJN VAN 
HOOGWAARDIGE 
KWALITEIT EN DAARDOOR 
ZEER DUURZAAM.
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RELIGHTING
Frisomat is een innovatieve speler op 

het gebied van stalen gebouwen met 

werkgebieden in de industrie, land- en 

tuinbouw en sport- en recreatiebouw.  

Een veelzijdige branche, waar men 

veiligheid en vernieuwing hoog in het 

vaandel heeft staan. En dat geldt tevens 

voor alle internationale locaties van het 

bedrijf zelf. Zo ook in België, waar de 

productsite van Frisomat toe was aan 

nieuwe buitenverlichting. Installateur 

Eddy Coeckelberghs bracht het project 

onder de aandacht bij Elec-Lightin'Art, 

één van de bekendere groothandels in 

de Belgische markt op het gebied van 

verlichting. Vanuit deze groothandel 

heeft lichtspecialist Erwin Wauters 

contact opgenomen met Prolumia 

Belgium en nam Key Accountmanager 

Bart Pelckmans mee op visite. “We 

troffen hier compleet vergeelde 35W 

ontlading stralers en paaltoptoestellen 

met afgebroken kappen aan”, vertelt 

Bart. “Hier kunnen wij iets moois voor 

uitwerken. Tijd voor een relighting.”

LICHTBEREKENING
Nadat Peter De Mulder, Lighting 

Advisor bij Prolumia Belgium, enkele 

professionele lichtberekeningen had 

gemaakt om de juiste wattage en 

Prolumia is al jaren een bekende speler op de markt als het 
gaat om openbare LED verlichting. Niet alleen leveren wij 
hoogwaardige plug-and-play armaturen, tevens voorziet 
Prolumia in deskundig advies. Zo ook aan Frisomat te 
Wijnegem in België. Zij zochten naar een oplossing voor hun 
verouderde gevelarmaturen rondom de gebouwen die de 
parkeergelegenheid uitlichten.

PROLUMIA PLAATST  
OPENBARE VERLICHTING  
BIJ FRISOMAT
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optische lens te bepalen, is er gekozen 

voor de Pro-Strada Mini met optiek 3. 

“Dit specifieke optiek zorgt ervoor dat 

we niet alleen de breedte van de parking 

kunnen uitlichten, maar ook een deel van 

de rijweg.” Uiteindelijk zijn er 60 Pro-

Strada Mini armaturen op de wanden van 

het pand gemonteerd op een hoogte van 

6 meter. Op het terrein van de parking 

zelf zijn er ook nog 19 paalarmaturen 

geplaatst. Hierbij is er gekozen voor 

de Pro-Tabella, vanwege het moderne 

design en omdat één van de vele lenzen 

uit dit pakket voor de gewenste, meest 

ideale lichtspreiding zorgt. “Een mooi 

project en een goede samenwerking”, 

zegt Bart. “Er is goed nagedacht over 

het advies aan Frisomat. We zijn dan 

ook trots dat de keuze is gevallen op 

deze mooie armaturen met een gunstige 

terugverdientijd. Doordat de armaturen 

voldoen aan de L90B10 factor bij 100.000 

branduren en we ook nog eens 5 jaar 

garantie geven op onze armaturen, 

was de zaakvoerder van Frisomat snel 

overtuigd deze investering te doen.”

OPENBARE VERLICHTING
Prolumia levert al jaar en dag openbare 

LED verlichting voor industriële, stedelijke 

en provinciale gebieden. Niet alleen 

hebben wij hiervoor een zeer uitgebreid 

pakket aan verschillende modellen en 

uitvoeringen, waardoor onze verlichting 

breed inzetbaar is, maar ook kunnen onze 

klanten rekenen op een zeer persoonlijke 

service. Denk hierbij aan gespecialiseerd 

advies, professionele lichtberekeningen en 

persoonlijke projectbegeleiding.

Ook interesse in een relighting?  

Neem dan contact op met één van  

onze specialisten.

FOTOGRAFIE: BART PELCKMANS
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“ER IS GOED NAGEDACHT 
OVER HET ADVIES AAN 
FRISOMAT. WE ZIJN DAN 
OOK TROTS DAT DE 
KEUZE IS GEVALLEN OP 
DEZE MOOIE ARMATUREN 
MET EEN GUNSTIGE 
TERUGVERDIENTIJD.”
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BART PELCKMANS
KEY ACCOUNTMANAGER 
NEDELKO BELGIUM NV

PASSIE
Bart Pelckmans is een man met 

grote passie voor zijn vak. “Als Key 

Accountmanager sta ik, als de schakel, 

tussen onze klanten en Nedelko in”, zegt 

Bart. “Dit is een positie waarin ik me 

heel prettig voel. Ik haal veel plezier en 

energie uit contact met anderen.” Sales 

stroomt door zijn bloed en zorgt ervoor 

dat hij dat extra stapje zet. De solide 

verstandhouding die hij hierdoor opbouwt 

met de klant vindt hij heel belangrijk. 

“Mijn doel is om met onze klanten een 

langdurige relatie op te bouwen. Ik wil ze 

vertrouwen geven in onze samenwerking 

en ze laten voelen dat wij enorm inzetten 

op service en ondersteuning.” Dit doet 

Bart natuurlijk niet alleen. Samen met het 

ervaren salesteam wordt er een ketting 

van verschillende schakels gevormd, waar 

iedereen sterk is met zijn eigen talenten.

UITDAGING
“Door de snelle ontwikkeling van LED 

verlichting dienen wij ons als bedrijf zeer 

wendbaar op te stellen”, gaat Bart verder. 

Vandaag de dag kunnen klanten helaas 

Door de snelle ontwikkeling  
van LED verlichting dienen wij  
ons als bedrijf zeer wendbaar  

op te stellen.

Als Key Accountmanager bij Nedelko Belgium NV zet Bart 
Pelckmans zich al 8 jaar lang iedere dag in om het onze klanten 
goed naar de zin te maken. Hij bedient de Belgische markt daar 
waar nodig en doet dit met veel plezier. “Ik haal graag het beste 
uit mijzelf. Dit projecteer ik graag op onze klanten om samen 
het verschil te maken in de markt”, vertelt Bart. “Ik streef 
daarnaast naar een hechte band met de klant en bouw graag een 
langetermijnrelatie op. Dát zorgt voor vertrouwen.” 
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FOTOGRAFIE: SANDER HEIJNDIJK

niet meer zo lang wachten, omdat we in 

een zeer snelle wereld leven. Hier heeft 

de verkoop via het internet aardig aan 

bijgedragen. “Je voorraad afstemmen op 

de vraag van de markt… Daar zit voor ons 

de grootste uitdaging in. Ga je hier niet 

in mee, dan speel je ook niet meer mee”, 

verzekert Bart. “Neem bijvoorbeeld onze 

LED strips. Die hadden vorig jaar nog een 

opbrengst van 100 Lm/W… Dit jaar zijn we 

naar 150 Lm/W gegaan. Dit vind ik écht 

een evolutie op het gebied van LED.”

SERVICE
Door de hevige concurrentiestrijd  

blijft de lage prijsvorming een issue.  

“We moeten ons niet blindstaren op de 

prijs, maar inzetten op kwaliteit, Lm/W, 

lage UGR en afwerking met daarbij een 

juiste prijszetting. De bijbehorende 

persoonlijke service maakt het verschil.” 

Bart is van mening om juist hier in 

de toekomst verder op in te zetten. 

“Projecten worden nog altijd uitgewerkt 

door en met mensen op de werkvloer. 

Die zijn van onschatbare waarde. En door 

te geloven in onze kracht en ons talent, 

kunnen we als bedrijf sterk groeien. 

Samen maken we het waar.”
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WIL JIJ BART BINNENKORT 
ONTMOETEN? 

Bart Pelckmans

Key Accountmanager

T. +32 (0)477 25 46 40

E. bart@nedelko.be

“PROJECTEN WORDEN NOG 
ALTIJD UITGEWERKT DOOR 
EN MET MENSEN OP DE 
WERKVLOER. DIE ZIJN VAN 
ONSCHATBARE WAARDE.”
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FLEXICON
Flexicon is fabrikant van een zeer 

uitgebreid en kwalitatief hoogwaardig 

assortiment beschermslangen en 

koppelingen ten behoeve van het veilig 

wegwerken van elektrische bedrading en 

andersoortige bekabeling. De complete 

range bestaat uit metalen, metaal 

met kunststof mantel en volkunststof 

beschermslangen. Deze zijn in diverse 

kwaliteiten en uitvoeringen leverbaar, 

zoals bijvoorbeeld UV-bestendige 

of halogeenvrije, vlamvertragende 

uitvoeringen. Naast voorgenoemde 

beschermslangen is een breed 

assortiment koppelingen beschikbaar. 

Alle producten van Flexicon zijn erg 

montagevriendelijk, wat er voor zorgt dat 

er, naast het handige gebruik, veel tijd en 

geld bespaard kan worden.

NIEUW: HYGIENIC RANGE
Het nieuwe Hygienic Range (HR) systeem 

bestaat uit 10 verschillende flexibele 

beschermslangen voor hygiënische 

toepassingen, welke verkrijgbaar zijn in 

IP66, IP67, IP68 & IP69 uitvoeringen. De 

HR flexibele beschermslangen hebben een 

speciaal hygiënisch ontwerp en voldoen 

aan de EN1672-2 en EN ISO 14159 normen. 

Ze beschermen kritische stroom- en 

datakabels tegen schade welke veroorzaakt 

De voedsel, dranken en farmaceutische industrie stelt hoge eisen 
op het gebied van kwaliteit en veiligheid van haar producten. 
Maar ook het veilige gebruik van kostbare apparatuur en machines 
tijdens complexe productieprocessen is belangrijk. Flexicon levert 
daarom speciaal voor deze sector een uitgekiend assortiment 
Hygienic Range (HR) flexibele beschermslangen waarmee kabels 
eenvoudig wegwerkt kunnen worden. Dit nieuwe systeem is niet 
alleen handig in gebruik, maar zorgt er tevens voor dat er veel tijd 
en geld bespaard kan worden.

FLEXICON
NIEUW KABELBESCHERMING  
SYSTEEM VOOR DE VOEDSEL, 
DRANKEN EN FARMACEUTISCHE  
INDUSTRIE
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kan worden door mechanische, elektrische 

of omgevingsinvloeden. Binnen het 

assortiment vind je ook bijbehorende 

hygiënische, roestvrijstalen fittingen, 

verbindingsdozen en accessoires. Dit 

resulteert in een compleet systeem dat 

ideaal is voor de voedsel en dranken 

industrie en farmaceutische toepassingen. 

Alle producten zijn corrosiebestendig 

en vervaardigd van door de FDA 

goedgekeurde grondstoffen.

EFFICIËNTE REINIGING
De producten hebben een glad en 

gemakkelijk te reinigen oppervlak. Dit 

maakt efficiënte reiniging van hygiënische 

apparatuur en machines mogelijk, zonder 

het productieproces te onderbreken. Het 

HR systeem beschermt tegen de opbouw 

van microben en bacteriën en zorgt er 

tegelijkertijd voor dat reinigingsprocessen 

de werking van de apparatuur niet 

beschadigen of in gevaar brengen.

DE VOORDELEN VAN HET  
HR SYSTEEM OP EEN RIJTJE
• Speciaal hygiënisch ontwerp

• Hoge treksterkte

• Glad en goed te reinigen oppervlakte

• Corrosiebestendig

• Hoge chemische en thermische 

weerstand

• Snelle en gemakkelijke installatie

Meer info: www.nedelko.nl/flexicon
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PROFESSIONEEL GEBRUIK
Met klittenband van Velcro Companies 

bundel je kabels, snoeren en draden 

op een slimme en veilige manier. Deze 

producten zijn sterk, herbruikbaar, 

makkelijk verstelbaar en voorkomen 

dat kabels beschadigen. Speciaal voor 

Nedelko heeft VELCRO® de speciale 

VELCRO® Brand Professional Series 

samengesteld, een assortiment voor 

professioneel gebruik. Kies bijvoorbeeld 

uit haak & lusband, maar ook uit 

zelfklevend klittenband.

ONE-WRAP® STRAP
Naast het standaard aanbod, bieden 

Velcro Companies en Nedelko in deze serie 

de VELCRO® Brand ONE-WRAP® Strap & 

Tape aan. Dit is een zelfsluitende strap en 

tape die de perfecte oplossing bieden voor 

het bundelen van kwetsbare (glasvezel-)

kabels -en snoeren. De herbruikbare 

straps zijn een ideaal en milieuvriendelijk 

alternatief voor kunststof kabelbinders. 

Door het ingenieuze systeem zijn ze 

eenvoudig verstelbaar zonder schade toe 

te brengen aan kabels. De ONE-WRAP® 

Strap & Tape voldoen aan de specificaties 

UL94 V-0, zijn halogeenvrij (ZH) en 

Low Smoke (LS). Het is mogelijk om de 

producten te leveren met een certificaat 

van overeenstemming (CoC). 

TOEPASSINGEN
Alle producten uit de VELCRO® 

Brand Professional Series bieden 

dé bevestigingsoplossing voor o.a. 

elektrische/data installaties en voor 

Velcro Companies geeft volledige support aan distributeurs die 
actief originele VELCRO® Brand producten promoten en gaat 
daarmee de samenwerking aan met Nedelko als Erkend Distributeur 
van VELCRO® Brand klittenband binnen de Benelux. Een mooie 
stap waar wij als Nedelko erg trots op zijn.

VELCRO COMPANIES
GAAT SAMENWERKING  
AAN MET NEDELKO
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gebruik in de IT. Ook in de beveiliging of 

HVAC zijn deze producten prima in te 

zetten. Het installatiegemak is erg groot, 

omdat de milieuvriendelijke kabelbinders 

snel en eenvoudig aangebracht 

kunnen worden met minimaal gebruik 

van gereedschap. Hiermee wordt de 

productiviteit van de installateur sterk 

verbeterd. De producten binnen de 

Professional Series kunnen aangebracht 

worden op diverse oppervlakken én tijdens 

verschillende binnentemperaturen. 

De mogelijkheden zijn eindeloos en zorgen 

voor vrijwel grenzeloze toepassingen.

Wil je graag meer informatie over de 

verschillende soorten klittenband of wil 

je een monster aanvragen?  

Onze specialisten helpen jou graag bij het 

vinden van de juiste oplossing.

FOTOGRAFIE: SANDER HEIJNDIJK
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DE MILIEUVRIENDELIJKE 
KABELBINDERS KUNNEN 
SNEL EN EENVOUDIG 
AANGEBRACHT WORDEN 
MET MINIMAAL GEBRUIK 
VAN GEREEDSCHAP.

PROFESSIONAL SERIES
HIGH STRENGTH FASTENER

ONE-WRAP® ROLL  
FOR FIBER OPTIC CABLESONE-WRAP® TAPE

ONE-WRAP® STRAP
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TRUSTED 
PARTNERSHIP  
PROLUMIA EN 
LUMINEXT

AFSTEMMING OP BEHOEFTE
Gemeenten en provincies vragen om 

innovatieve, duurzame en energiezuinige 

verlichtingsoplossingen voor de openbare 

ruimte. Er is een groeiende behoefte aan 

geïntegreerde smart lighting oplossingen 

die grootschalig kunnen worden toegepast 

om de veiligheid en de kwaliteit van de 

leefomgeving verbeteren.

INTENSIEVE SAMENWERKIG
Door te kiezen voor een intensieve 

samenwerking, waarbij ieders onafhan-

kelijkheid wordt behouden, bundelen 

Prolumia en Luminext ervaring, expertise 

en een sterk productassortiment. Beide 

partijen hebben een sterke visie op het 

gebied van slimme totaaloplossingen 

binnen de openbare verlichtingsbranche. 

Door het aangaan van deze samenwerking 

binnen de keten voor openbare verlichting 

ontstaat een geïntegreerd aanbod aan 

producten dat nog beter aansluit bij de 

functionele behoeften in de openbare 

ruimte.

LUMINEXT ALS PARTNER
Prolumia heeft Luminext als partner 

gekozen vanwege haar jarenlange kennis, 

het brede assortiment robuuste hardware 

en het complete software pakket voor het 

beheren, besturen en monitoren van het 

verlichtingsareaal. Alle typen controllers 

van Luminext kunnen af-fabriek worden 

ingebouwd in de armaturen van Prolumia. 

Het eerste gezamenlijke project is onlangs 

gerealiseerd, naar volle tevredenheid van 

de gemeente Hengelo.

Lichtoplosser Prolumia, onderdeel van Nedelko B.V., gaat een 
intensieve samenwerking aan met smart lighting specialist 
Luminext voor het bieden van slimme verlichtingssystemen voor 
de openbare ruimte.

KRACHTEN BUNDELEN VOOR DE OPENBARE 
VERLICHTINGSMARKT

FOTOGRAFIE: JOYCE KARREMAN

Foto (v.l.n.r.): Wesley van Golden - Sales Manager Prolumia, Robert Tissing - Directeur Luminext, Rob Looye - CEO Nedelko B.V. en Jasper Homma - Channel & Partner Manager Luminext
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PROLUMIA NEEMT DEEL  
AAN LIGHT + BUILDING 2022
Op deze nieuwe datum laten we jou onze nieuwste Prolumia LED armaturen zien, geven we technische 
achtergrondinfo en lichten we de vele toepassingen toe. Ook voor vragen kun je natuurlijk bij ons 
enthousiaste team terecht. Onze verlichtingsspecialisten geven je graag een demonstratie en natuurlijk 
kun je kennismaken met onze hardlopers en andere energiezuinige LED verlichtingsoplossingen 
binnen het assortiment van Prolumia.

WE ZIEN JULLIE GRAAG TUSSEN 13 EN 18 MAART 2022  
IN FRANKFURT AM MAIN!

The world’s leading trade fair for  
lighting and building services technology

Gezien de wereldwijde situatie, veroorzaakt door de Corona-pandemie en de daarmee 
samenhangende verbodsbepalingen op evenementen en reizen, heeft de Messe Frankfurt 
samen met haar partners - ZVEI en ZVEH - en met de Trade Fair Advisory Council 
besloten tot uitstel van de 11e editie van Light + Building. De beurs zal nu gehouden  
worden van 13 tot en met 18 maart 2022.

De kosten van reeds voor 2020 gekochte bezoekerstickets worden terugbetaald.  
Alle kaarthouders worden door de organisatie benaderd via e-mail.

Connecting. Pioneering. Fascinating.

GEANNULEERD  
EN VERPLAATST  
NAAR 13 - 18 MAART 2022



BESTEL NU MATERIALEN DIE HELPEN  
TEGEN DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS
#NEDELKOTEGENCORONA

WWW.NEDELKO.NL

COVID-19 VLOERBORD KLEIN COVID-19 VLOERBORD GROOT

ART.NR.: 10001478

€ 69,22 *

ART.NR.: 10001479

€ 122,43 *

COVID-19 ALGEMEEN 
GELAMINEERD POLYESTER 
AFM: 262 X 371 MM

ART.NR.: 86306817

€ 14,95 *

COVID-19  
VEILIGHEIDSHESJE 
KLEUR: GEEL 
MAAT: L/XL

COVID-19  
VEILIGHEIDSHESJE 
KLEUR: ORANJE 
MAAT: L/XL

COVID-19 VOETSTAPPEN  
“HOUD AFSTAND” ANTI-SLIP 
KLEUR: GEEL/ZWART  
SET: L/R

COVID-19 VLOERSTICKER ROND 
“HOUD AFSTAND” ANTI-SLIP
KLEUR: GEEL/ZWART 
AFM: 200 MM

COVID-19 VLOERSTICKER ROND 
“HOUD AFSTAND” ANTI-SLIP
KLEUR: GEEL/ZWART 
AFM: 300 MM

COVID-19 VLOERSTICKER ROND 
“HOUD AFSTAND” ANTI-SLIP
KLEUR: GEEL/ZWART 
AFM: 400 MM

ART.NR. MAAT L: 10001485 
ART.NR. MAAT XL: 10001486

€ 18,40 *

ART.NR.: 10001480

€ 4,54 *

ART.NR. MAAT L: 10001490 
ART.NR. MAAT XL: 10001491

€ 18,40 *

ART.NR.: 10001481

€ 10,70 *

ART.NR.: 10001487

€ 5,39 *

ART.NR.: 10001482

€ 15,32 *

ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE 
CORONA ONDER CONTROLE ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE 

CORONA ONDER CONTROLE ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE 
CORONA ONDER CONTROLE



BESTEL NU MATERIALEN DIE HELPEN  
TEGEN DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS
#NEDELKOTEGENCORONA

WWW.NEDELKO.NL

* Genoemde prijzen zijn exclusief  
21% BTW. Bestellingen vanaf € 50 ,00 

worden franco verstuurd.

De artikelen zijn niet te verkrijgen  
op onze website en alleen te bestellen 

door te bellen of te mailen.

BEL ONS OP  

TELEFOONNUMMER  

0180 - 64 54 00  
OF STUUR  

EEN E-MAIL NAAR  

INFO@NEDELKO.NL  
OM TE BESTELLEN.

COVID-19 RECEPTIE
GELAMINEERD POLYESTER 
AFM: 371 X 262 MM

COVID-19 RECEPTIE II
GELAMINEERD POLYESTER 
AFM: 371 X 262 MM

ART.NR.: 86306805

€ 14,95 *

ART.NR.: 86306811

€ 14,95 *

COVID-19 VLOERSTICKER ROND 
“HOUD AFSTAND” ANTI-SLIP
KLEUR: GEEL/ZWART 
AFM: 500 MM

COVID-19 VLOERSTICKER ROND 
“HOUD AFSTAND” ANTI-SLIP
KLEUR: GEEL/ZWART 
AFM: 600 MM

COVID-19 STROKEN  
“HOUD AFSTAND” ANTI-SLIP
KLEUR: GEEL/ZWART 
AFM: 1000 X 50 MM

COVID-19 VLOERTAPE
KLEUR: GEEL/ZWART 
BREEDTE: 50 MM 
LENGTE: 33 M

ART.NR.: 10001488

€ 6,08 *

ART.NR.: 10001483

€ 23,02 *

ART.NR.: 10001489

€ 18,40 *

ART.NR.: 10001484

€ 30,72 *

ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE 
CORONA ONDER CONTROLE ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE 

CORONA ONDER CONTROLE
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PRO-STRIPE
Het door een Nederlandse ontwerper 

vormgegeven Pro-Stripe armatuur is 

een aanwinst voor aan de wand of aan 

het plafond. De unieke zijkant met 

een lichtdoorlatende streep geeft het 

armatuur een zeer decoratieve en chique 

touch. In combinatie met de prettige en 

uniforme verlichting zorgt dit ervoor dat 

de Pro-Stripe in geen enkel interieur zou 

misstaan. Door de slagvaste behuizing, 

welke uit polycarbonaat vervaardigd 

is, en de IP54 klasse (let op, dit geldt 

enkel bij horizontale montage), kan dit 

armatuur zowel binnen als onder vochtige 

omstandigheden gemonteerd worden. 

Denk hierbij aan trappenhuizen, luifels, 

badkamers en portalen.

SCHAKELBARE 
KLEURTEMPERATUUR
Het armatuur is eenvoudig schakelbaar 

tussen 3000K en 4000K. Met één simpele 

handeling geeft dit armatuur of een warm 

witte, of een puur witte lichtuitstraling. 

Het omzetten van de dipswitch resulteert 

in een compleet andere lichtbeleving. 

Perfect voor wanneer de functionele eisen 

binnen een project wisselen.

SCHAKELBARE LICHTSTROOM
Tevens kan de lichtstroom aangepast 

worden middels een dipswitch aan de 

binnenzijde van het armatuur. Hierbij is 

er keuze tussen 100% en 75% om zo het 

lichtniveau naar wens aan te passen en 

extra op energie te besparen.

OPTIES
Hoewel alle versies van de Pro-Stripe qua 

uiterlijk identiek zijn aan elkaar, zijn er drie 

verschillende uitvoeringen. Uiteraard is er 

de standaarduitvoering, voor wanneer de 

lamp simpelweg met een schakelaar dient 

te worden ingeschakeld. Daarnaast is er 

een versie met microgolf bewegingssensor 

Veel installateurs zijn bekend met onze populaire wand-  
en plafondarmaturen. Denk hierbij aan de veelzijdige Prodisc,  
de robuuste Rockdisc en de elegante Pro-Ceiling armaturen. 
Hieraan is nu de nieuwe Pro-Stripe serie toegevoegd. Dit armatuur 
is nóg stijlvoller vormgegeven en is daarmee uitermate geschikt 
voor decoratieve toepassingen.

PRO-STRIPE
VEELZIJDIG EN MODERN  
WAND- EN PLAFOND- 
ARMATUUR
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waarmee het armatuur op basis van 

beweging wordt ingeschakeld. Hierdoor 

brandt deze alleen wanneer dat nodig 

is, hetgeen leidt tot een aanzienlijke 

energiebesparing. Om in geval van 

spanningsuitval de veiligheid te kunnen 

garanderen, is er ook een uitvoering 

leverbaar met geïntegreerde noodunit met 

autotest. Deze voorziet in verlichting tot 1 

uur na spanningsuitval.

Kijk voor meer info op onze website:

www.nedelko.nl/pro-stripe

FOTOGRAFIE: SANDER HEIJNDIJK
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HOEWEL ALLE VERSIES 
VAN DE PRO-STRIPE QUA 
UITERLIJK IDENTIEK ZIJN 
AAN ELKAAR, ZIJN ER 
DRIE VERSCHILLENDE 
UITVOERINGEN.
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NEDERLANDS FABRICAAT
Gevestigd in Oudelande produceert 

VSS Machinebouw, met een team 

van 25 medewerkers, jaarlijks 300 

machines die hun weg binnen en buiten 

onze landsgrenzen vinden. Één van 

deze machines is de selectiewagen. 

De hydraulisch aangedreven machine 

is specifiek ontworpen om al rijdend 

afwijkende planten te herkennen en deze 

te verzamelen in een grote kunststof 

voorraadbak. Elk jaar brengt VSS circa 20 

van deze hoogwaardig afgewerkte wagens 

op de markt.

IMPLEMENTATIE 
Technisch Bedrijfsleider bij VSS 

Machinebouw, Pepijn Roodhart, vroeg 

Nedelko om hulp met als doel het 

proces van de machinebouw te kunnen 

versnellen. Om de selectiewagen goed te 

kunnen laten functioneren is er een kabel 

met een Amphenol connector vanaf de 

dieselmotor naar het dashboard bij de 

bedieningsstoel gemonteerd. Afhankelijk 

van de uitvoering van de wagen zijn deze 

kabels 8 of 11 meter lang. Rondom de 

kabel is een kunststof beschermslang van 

Flexicon bevestigd, zodat deze bestendig 

is tegen beschadiging en olie. Deze kabels 

werden eerst door het team van VSS zelf 

De selectie is één van de belangrijkste werkzaamheden in de 
aardappelteelt. Hierbij worden in een vroeg stadium afwijkende 
aardappelplanten uit een perceel verwijderd. Deze klus werd 
eerder handmatig geklaard, tegenwoordig beschikken veel telers 
over een selectiewagen die het selecteren makkelijker maakt. VSS 
Machinebouw produceert dit soort hoogwaardige selectiewagens 
en sinds kort worden er door Nedelko voorgeassembleerde kabels 
en connectoren toegepast. Een mooi stukje maatwerk, waarmee 
het proces van het bouwen van deze machines versneld wordt.

MAATWERK VOOR DE 
SELECTIEWAGENS VAN  
VSS MACHINEBOUW
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gemaakt. Dit vergde veel tijd, terwijl de 

kabel vaak direct nodig was. Hierdoor was 

de kans groot dat het productieproces 

vertraging op zou lopen.

ONTZORGEN
Nedelko heeft deze taak uit handen van 

VSS Machinebouw mogen nemen. Een stuk 

assemblage waar het technische team van 

Nedelko maar wát graag mee aan de slag is 

gegaan. Deze toepassingen kunnen nu op 

afroepbasis besteld worden. Een grote stap 

in efficiëntie voor de machinebouwer en 

een mooie samenwerking voor Nedelko als 

het gaat om het meedenken en ontzorgen 

in het productieproces van de klant.

FOTOGRAFIE: PEPIJN ROODHART
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EEN GROTE STAP IN 
EFFICIËNTIE VOOR DE 
MACHINEBOUWER EN EEN 
MOOIE SAMENWERKING 
VOOR NEDELKO ALS HET 
GAAT OM HET MEEDENKEN 
EN ONTZORGEN IN HET 
PRODUCTIEPROCES VAN 
DE KLANT.
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Deze in Nederland ontworpen serie spatwaterdichte opbouwarmaturen  
is modern vormgegeven en daarmee uitermate geschikt voor decoratieve toepassingen.  

De uitvoeringen, die voorzien zijn van een bewegingssensor en noodunit, zijn qua uiterlijk identiek  
aan elkaar. Gecombineerd met de schakelbare lichtkleur is het LED Pro-Stripe armatuur uniform  

toe te passen. Ook wanneer de functionele eisen binnen een project wisselen.

  SPATWATERDICHT (IP54)  

  SLAGVASTE BEHUIZING UIT POLYCARBONAAT (IK08)  

  KLEURTEMPERATUUR SCHAKELBAAR TUSSEN 3000K EN 4000K  

  LICHTSTROOM SCHAKELBAAR TUSSEN 100% EN 75%  

  EENVOUDIGE UNIVERSELE MONTAGE  

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:
STANDAARD

MICROWAVE SENSOR
NOODFUNCTIE MET AUTO TEST (1 UUR)

PRO-STRIPE
VEELZIJDIG EN MODERN WAND- EN 

PLAFONDARMATUUR MET MOOIE EGALE 
LICHTUITSTRALING RONDOM

VANAF  
€ 110,00

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

NIEUW



25O tech. magazine is een uitgave van www.nedelko.nl 0180 64 54 00

U
IT

G
E

LIC
H

T

VELCRO® BRAND
ONE-WRAP® KLITTENBAND
VELCRO COMPANIES VOERT ONDER DE NAAM VELCRO® BRAND  

ONE-WRAP® KLITTENBAND EEN PROFESSIONEEL ASSORTIMENT ZELFSLUITENDE TAPES 

EN STRAPS DIE DÉ PERFECTE OPLOSSING ZIJN OM KWETSBARE KABELS, SNOEREN  

EN ZELFS VERSE PRODUCTEN TE BUNDELEN.

De tapes en straps die bijdragen aan een veilige werkomgeving zijn zelfsluitend, makkelijk in gebruik, 
herbruikbaar en eenvoudig verstelbaar. De gepatenteerde, lijmvrije bevestiging is verkrijgbaar  
in een vlamvertragende uitvoering en leverbaar in verschillende maten en kleuren. 

MEER INFO: WWW.NEDELKO.NL/VELCRO V
EL
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WAAROM KIEZEN VOOR VELCRO® BRAND ONE-WRAP® KLITTENBAND

• Gemakkelijk in gebruik
• Eenvoudig verstelbaar; minder afval en herbewerking 
• Geen schade aan kabels
• Milieuvriendelijk; geproduceerd zonder toevoeging van giftige chemicaliën
• Verkrijgbaar in verschillende maten en kleuren en in een vlamvertragende uitvoering;  

met of zonder bedrukking
• Tapes kunnen op op de gewenste maat worden gesneden
• De voorgesneden straps zijn ontworpen met een kop met uitsparing  

waardoor de strap stevig vast blijft zitten

Elektrische apparatuur OEM

Airconditioning In huis Elektrische installaties

Datacenter
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VBV elektro en kunststof is zowel 

lokaal als internationaal actief in de 

industriële automatisering, elektro- en 

kunststoftechniek. Met een team van 100 

medewerkers spannen zij zich dagelijks 

in voor de meest uiteenlopende en 

uitdagende projecten.

GOED BEDACHT.  
SLIM GEMAAKT.
Naast deze projectmatige en 

servicegerichte werkzaamheden voor 

klanten maakt VBV tevens verschillende 

producten onder een eigen label, zoals 

biologische en industriële luchtwassers. 

Deze bedrijvigheid vindt allemaal plaats in 

de omgeving van Uden. Jels vertelt: “Hier 

is VBV een verlengstuk van de regionale 

technische diensten te noemen. Wij 

staan bekend als een bedrijf dat graag 

oplossingen bedenkt en uitvoert voor 

de meest uiteenlopende vraagstukken. 

Vandaar onze nieuwe slogan: ‘Goed 

bedacht. Slim gemaakt.’”

KENNIS & VAKMANSCHAP
Lokaal is VBV een begrip. “Ondernemers 

in de omgeving van Uden weten onze 

balie te vinden”, zegt Jels. “Dagelijks 

verkopen wij hier veel producten 

waarvan o.a. Nedelko onze leverancier 

is. Wij zien een leverancier graag als 

partner waarmee we een langdurige 

relatie kunnen opbouwen en waar we, 

als technisch experts onder elkaar, mee 

kunnen sparren. Kennis en vakmanschap 

zijn voor ons twee pijlers die we dagelijks 

willen uitbreiden en verbeteren, zodat  

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 Jels Toonen, Business 
Controller & Project Manager bij VBV elektro en kunststof.

VBV
ELEKTRO EN  
KUNSTSTOF

Wij zien een leverancier  
graag als partner waarmee we een 

langdurige relatie kunnen opbouwen en 
waar we, als technisch experts onder 

elkaar, mee kunnen sparren.
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we het beste kunnen bieden aan  

onze klanten.”

LEVERANCIER
“Betrouwbaarheid is belangrijk voor een 

goede samenwerking. Naast kennis en 

kunde zijn zaken als levertijden, goede 

prijzen en kwalitatieve producten voor 

ons ook van groot belang, zaken waarin 

Nedelko ons goed kan voorzien.”

De eerste kennismaking tussen Nedelko 

en VBV dateert van 25 jaar terug. Dit 

geeft maar weer de duurzaamheid van 

de relatie aan. “Hans Mees, Product 

Manager bij Nedelko, heeft ons kennis 

laten maken met de connectoren en 

condensatoren binnen het assortiment van 

de organisatie”, gaat Jels verder. “Na al die 

jaren zien we Hans nog steeds als een heel 

fijn aanspreekpunt. Inmiddels is Nedelko 

als organisatie ook flink doorgegroeid 

en kunnen we altijd terugvallen op 

het team van kundige binnen-en 

buitendienstspecialisten.”

WARME BROODJES
Waar de samenwerking begon met 

de afname van connectoren en 

condensatoren, werd deze al snel 

uitgebreid met aanvullingen vanuit 

het brede assortiment. “We worden 

keurig op de hoogte gehouden van 

de nieuwste noviteiten. Zo nemen we 

nu ook kabelbinders, batterijen en 

veiligheidsmaterialen af. Deze producten 

gaan als warme broodjes over onze balie 

heen. We kijken ernaar uit om nog vele 

jaren prettig samen te werken in dit mooie 

technische vak.”

FOTOGRAFIE: RAOUL HOLLANTS PHOTOGRAPHY
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“NAAST KENNIS EN KUNDE  
ZIJN ZAKEN ALS LEVER-
TIJDEN, GOEDE PRIJZEN 
EN KWALITATIEVE PRO-
DUCTEN VOOR ONS VAN 
GROOT BELANG, ZAKEN 
WAARIN NEDELKO ONS 
GOED KAN VOORZIEN.”
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TOEKOMSTBESTENDIG
Aanleiding van deze renovatie is om het 

CoornhertCentrum toekomstbestendig te 

maken door het om te vormen van alleen 

wonen met zorg naar beschut zelfstandig 

wonen. Dit betreft groot onderhoud, 

lopend van april 2019 t/m oktober 2020.

On(t)roerend Goed heeft een 

concept ontwikkeld dat bestaat uit 

een gelaagde en gedifferentieerde 

woonomgeving. In samenwerking met 

Smits Vastgoedzorg, specialist in het 

resultaatgericht onderhouden, verbeteren 

en transformeren van vastgoed, is gestart 

met de realisatie van dit concept.

SAMENWERKING
Voor de elektrische installatie van dit 

project heeft Smits Vastgoedzorg de 

samenwerking gezocht met Hinfelaar 

Elektrotechniek BV. Met bijna 100 jaar 

ervaring in de branche de juiste partij 

voor dit project. Om aan alle eisen te 

voldoen qua verlichting, heeft Aad Huf, 

projectleider bij Hinfelaar, Prolumia 

benaderd. Omdat het van wezenlijk belang 

is een goede noodstroomvoorziening te 

hebben, die naadloos de energietoevoer 

overneemt als het hoofdnet het af laat 

weten, heeft Prolumia een gedegen 

lichtplan ontwikkeld. Dit zowel op kamer-, 

als verdiepingsniveau.

Prolumia is van alle markten thuis op het gebied van LED 
verlichting. Zo ook in de zorg, waar betrouwbare verlichting 
cruciaal is. Het woonzorgcomplex CoornhertCentrum  
in Den Haag weet dit als geen ander. Om die reden is er 
verlichting van Prolumia gebruikt om het CoornhertCentrum 
te transformeren van verzorgingstehuis naar sociale woningen 
met goede zorgvoorzieningen.

PROLUMIA  
ZORGT VOOR  
VERLICHTING  
IN DE ZORG
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Bij het grote renovatieproject zijn vele 

hoogwaardige LED verlichtingsarmaturen 

toegepast. Zo zijn er, om een veilige 

doorgang te creëren, een aantal Prodisc-

armaturen gebruikt. Aansluitend 

hierop zijn er op verschillende plekken 

diverse downlights gemonteerd, 

waarvan er een groot aantal ook als 

noodverlichting kan fungeren wanneer 

dit nodig is. Tevens zijn er koppelbare 

Pro-Linea armaturen geïmplementeerd, 

I-Panels voor een zo egaal mogelijk 

lichtbeeld, en de waterdichte Pro-Aqua II 

verlichtingsoplossing voor plekken waar 

het vochtgehalte iets hoger ligt.

De logistieke zorg is geregeld door 

Snoeck Electro Centraal, een zelfstandige 

groothandel met verschillende vestigingen 

in de Randstad, gespecialiseerd in de 

verkoop van elektrotechnische producten.

Een mooi samenwerkingsproject, 

waarmee het CoornhertCentrum klaar is 

voor een mooie toekomst.

FOTOGRAFIE: ROBERT VAN HEYNINGEN
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BIJ HET GROTE RENO- 
VATIEPROJECT ZIJN  
VELE HOOGWAARDIGE  
LED VERLICHTINGS- 
ARMATUREN TOEGEPAST.
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Met onze eigen merken 
timmeren we inmiddels behoorlijk aan 

de weg. Graag leggen we je uit waarom 
deze een goed alternatief bieden... 

láng zo gek nog niet.

PATRICK VAN DESSEL

SALES SUPPORT
ENERGIE EN INTERCONNECTIE

NEDELKO CUP 
GAAT HELAAS NIET DOOR
We weten dat jullie het goed naar de zin hebben gehad tijdens de eerste editie van de Nedelko Cup vorig jaar.  
Het weer was heerlijk, het was heel erg gezellig en er werd een aantal hele leuke en sportieve voetbalpotten gespeeld.  
Mede door de vele blije gezichten wist Nedelko dat de sfeer er goed in zat.

Desondanks heeft de organisatie besloten dat een dergelijk evenement niet meer past binnen de doelstellingen  
die Nedelko voor ogen heeft. We hopen op jullie begrip.

WE SCOREN GRAAG EEN DRANKJE MET JOU WANNEER EVENEMENTEN  
WEER VEILIG PLAATS KUNNEN VINDEN.

STAY SAFE. PLAY SAFE.



VANAF  
€ 99,00

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

WWW.PROLUMIA.NL

NIEUW

De robuuste Prolumia Pro-Flood serie bestaat uit functioneel en compact vormgegeven 
schijnwerpers in vijf verschillende afmetingen voor binnen- en buitentoepassingen. 

Leverbaar met symmetrische en asymmetrische optieken.

Ideaal voor het verlichten van (bedrijfs)terreinen, parkeerplaatsen, (sport)velden,  
het aanlichten van gevels, billboards en als werkverlichting.

  ROBUUSTE EN COMPACTE LED FLOODLIGHT  

  WATERDICHTE (IP66) EN SLAGVASTE BEHUIZING (IK08)  

  GUNSTIGE PRICE-PERFORMANCE RATIO  

  BREDE VERMOGENSRANGE VAN 50 TOT 300W  

  EFFICIENCY TOT 125 LM/W MET LICHTSTROMEN VAN 5.900 T/M 37.500 LM  

  6KV OVERSPANNINGSBEVEILIGING  

PRO-FLOOD
GROOTSE PRESTATIES  

IN EEN COMPACT DESIGN
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VEILIGHEID VOOROP
Sekisui Europe is van origine een 

conglomeraat dat gespecialiseerd is in 

pre-fab huizen en op polymeer gebaseerde 

productieprocessen. Omdat er gewerkt 

wordt met gladmakende materialen, 

zoals oliën, vetten en water, is de kans erg 

groot dat werknemers wegens slipgevaar 

onnodig in gevaarlijke situaties belanden. 

Om dit in de toekomst te voorkomen 

heeft Fred van Bijnen, EHS Engineer bij 

Sekisui, contact opgenomen met Lourens 

Bezemer, Product Specialist op het gebied 

van veiligheid en identificatie bij Nedelko. 

“Ik heb enkele voorbeelden laten zien 

en een aantal samples achtergelaten, 

zodat men dit intern kon testen”, 

vertelt Lourens. Vervolgens is er een 

scherpe offerte gemaakt en al snel 

werd de beslissing genomen om alle 

traptreden in het pand te bekleden met 

de antislipmaterialen van ProGrip. “Zowel 

voor de betontreden, als bijvoorbeeld de 

roostertraptreden die naar de bordessen 

gaan, hebben we een veilige oplossing 

geadviseerd.”

HOGER PLAN
De positieve testresultaten en goede  

prijsstelling waren voor Sekisui de 

Ieder jaar belanden er miljoenen mensen in het ziekenhuis 
vanwege uitglijden. Gladde oppervlakten als gevolg van 
chemicaliën, vocht en/of vetten zijn een belangrijke oorzaak van 
dit soort ongevallen. Om deze situaties tegen te gaan en de risico’s 
te beperken zijn de innovatieve antislipoplossingen van ProGrip  
dé ultieme oplossing. Sekisui Europe is al overtuigd!

SEKISUI KIEST  
VOOR ANTISLIP  
VAN PROGRIP
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aanleiding om andere toepassings-

mogelijkheden te zoeken. “Men was 

zodanig onder de indruk dat we o.a. de 

huishoudtrappen al mochten bekleden 

met onze ProGrip producten. Het gebruik 

van dit soort gereedschappen brengt 

namelijk een behoorlijk valrisico met 

zich mee, vooral in combinatie met 

oliën en water op de vloer.” Door de 

innovatieve oplossingen van ProGrip 

toe te passen, zorgen we ervoor dat de 

veiligheid bij Sekisui op een hoger niveau 

komt te liggen. Voor nu en voor in de 

toekomst. De producten van ProGrip 

gaan namelijk zeer lang mee, omdat deze 

vrijwel onverwoestbaar en splinter- en 

barstvrij zijn. Zo hoeft er voorlopig niet 

meer te worden omgekeken naar de 

uitglijdrisico’s.

PROGRIP
De antislipoplossingen van ProGrip zijn 

overal toe te passen waar uitglijdgevaar op 

de loer ligt en waar veiligheid voorop staat. 

Van antislip laddersporten en trapneuzen 

tot complete traptreden, desgewenst met 

geïntegreerde (waarschuwings)tekst. Alles 

kan op maat worden geleverd in diverse 

diktes, korrelgroottes en kleuren. Door het 

unieke productieproces zijn we in staat om 

de trapneuzen door en door te korrelen 

en door en door te kleuren waardoor 

slijtage niet zichtbaar is. Met maar liefst 

15 jaar garantie, ben je zeker van een 

toekomstbestendige investering.

FOTOGRAFIE: LOURENS BEZEMER
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MET MAAR LIEFST 15 
JAAR GARANTIE, BEN 
JE ZEKER VAN EEN 
TOEKOMSTBESTENDIGE 
INVESTERING.
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WE ZETTEN ER VOOR NU  
EEN PUNT ACHTER

WEGENS DE ONZEKERHEID DIE DE CORONACRISIS  
MET ZICH MEEBRENGT, HEBBEN WE DE KNOOP DOORGEHAKT  

EN ERVOOR GEKOZEN OM DE VIJFDE EDITIE  
VAN POINT TE ANNULEREN.

GRAAG ZIEN WE JULLIE OP EEN ANDER MOMENT TERUG!

NIEUWSTE GENERATIE LED STRIPS
NU VEEL EFFICIËNTER EN BREDER INZETBAAR

  TOT WEL 45% HOGERE EFFICIËNTIE  

  HOGERE VERMOGENS TOT 38,4 WATT PER METER (3650 LM)  

  TOEPASSINGEN ENORM UITGEBREID (NU OOK ALS ALGEMENE VERLICHTING)  

  NU OOK LEVERBAAR MET HOGERE KLEURWEERGAVE: RA >90   

  GOLD SERIE NU OOK VOORZIEN VAN 3M PLAKSTRIP  

VANAF  
€ 65,00

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

WWW.PROLUMIA.NL

GOLD 
SERIES

IP68

SILVER 
SERIES

IP62

BRONZE 
SERIES

IP20

NIEUW
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Stuur je antwoord uiterlijk vrijdag 19 juni 2020 naar info@nedelko.nl o.v.v. ‘Spellenpakket’. 
Het spellenpakket t.w.v. € 100,00 wordt verloot onder alle deelnemers die het juiste antwoord hebben ingestuurd. De winnaar ontvangt hierover persoonlijk een bericht.

MAAK HET THUIS GEZELLIG EN DAAG JE GEZINSLEDEN UIT.

VUL IN  
EN WIN!
LOS ONDERSTAANDE 
PUZZEL OP EN MAAK 
KANS OP EEN TE GEK 
SPELLENPAKKET.

1. Trusted partner van Prolumia

2. Product Information Management systeem

3. Veiligheidsmaterialen & gereedschappen hangen hier op een vaste plaats

4. Van welk merk zijn er connectoren toegepast in de selectiewagens van VSS Machinebouw?

5. Afkorting van Lockout Tagout

6. Na renovatie is het CoornhertCentrum weer...

7. Levensmiddelenproducent Zeelandia is in deze provincie gevestigd

8. Nieuwbouwpand Nouwens Transport is na oplevering...

9. ProGrip kan bevestigd worden op ieder...

10. Frisomat verlicht dit deel van hun bedrijf d.m.v. relighting Prolumia

11. O tech. Magazine verschijnt alleen nog digitaal wegens...

12. Naast bevestiging aan de wand is de Prolumia Pro-Stripe ook geschikt als...

13. Helaas door omstandigheden gecanceld, het in-huis event van Nedelko

14. Velcro® tapes en straps die bijdragen aan een veilige werkomgeving

15. Machine die gebruikt wordt in de aardappelteelt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SPELLEN-PAKKET
T.W.V.€ 100,00
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INNOVATIEVE ANTISLIP PRODUCTEN 
VOOR IEDER OPPERVLAKTE
65% LICHTER DAN STAAL

VRIJWEL ONVERWOESTBAAR

SPLINTER- EN BARSTVRIJ

WEERBESTENDIG

PROGRIP... 
LAAT JE NIET VALLEN

WWW.NEDELKO.NL/PROGRIP

15 JAAR GARANTIE


