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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 en Tsjechië, 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

Ook hebben we vanzelfsprekend deze zomer 
niet stilgezeten. Naast de oplevering van 
tal van projecten, de zoektocht naar en 
introductie van nieuwe producten en de 
voorbereidingen voor de tweede editie van 
ons in-huis event Point (9 november, 15.00 – 
20.00 uur) zijn we erg druk geweest met de 
opening van ons nieuwe kantoor in Duitsland. 
Hier zijn we per 1 september actief. 

In deze editie worden weer enkele mooie 
projecten belicht en krijg je een overzicht van 
onze nieuwste producten en de acties die 
momenteel lopen. Ook geven we je meer inzicht 
in onze eigen merken.

Juist in tijden van economische malaise is 
Nedelko altijd blijven investeren in nieuwe 
producten, marketing en nieuw talent. Die 
lijn zetten we vanzelfsprekend voort. Veel van 
de meer dan 50.000 artikelen die we voeren 
hebben we standaard ruim op voorraad wat 
betekent dat we snel kunnen leveren. Ook 
proberen we het jou als klant steeds makkelijker 
te maken door alle productinfo centraal 
beschikbaar te maken. Zo vind je meer dan 
40.000 verschillende artikelen online.

Als organisatie probeert Nedelko steeds 
transparanter te zijn. Sinds kort kun je via de 
website contact met ons zoeken via de live chat 
en krijgen onze medewerkers ook ècht een 
gezicht door toepassing van een portretfoto 
in de e-mailhandtekening. Dit zijn zomaar een 
aantal kleine zaken waarmee we het geheel 
een meer persoonlijke touch willen geven. 
Mede daarom laten we in het O tech. magazine 
iemand van Nedelko aan het woord, maar 
juist ook een klant die zijn ervaringen in de 
samenwerking met Nedelko deelt.
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OP HET MOMENT DAT JIJ HET  
O TECH. MAGAZINE ONTVANGT 
GAAN WE RICHTING DE 
LAATSTE MAANDEN VAN 2017. 
TOT NU TOE IS ER DIT JAAR 
BINNEN NEDELKO AL VEEL 
GEBEURD. ALLEEN AL DE 
LANCERING VAN ONZE NIEUWE 
WEBSITE HAD EEN GROTE 
POSITIEVE IMPACT OP HET 
CONTACT MET JOU ALS KLANT.
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Nedelko wenst je veel leesplezier 
in de tweede editie van O tech.

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

MKB ROTTERDAM RIJNMOND
Nedelko is toegetreden als nieuwe 

hoofdpartner van MKB Rotterdam 

Rijnmond. Hier zijn we enorm trots op.

NES COMPANIES
Nedelko is onderdeel van de NES 

Companies holding. De holding bestaat 

uit meerdere onafhankelijke bedrijven 

verdeeld over 24 kantoren wereldwijd en 

heeft meer dan 300 werknemers. Welke 

bedrijven dit zijn kun je lezen op pagina 18.

SOCIAAL BETROKKEN
Nedelko is erg sociaal betrokken bij 

de lokale, nationale en internationale 

gemeenschap. Wij steunen diverse 

goede doelen waaronder onder andere 

Stichting Puik voor Elkaar, de KWF 

Kankerbestrijding (de Roparun en de Alpe 

d’HuZes), de Ronald Mc Donald Hoeve, Op 

de bres tegen MS, Stichting Dada en De 

Betrokken Spartaan. Ook sponsoren wij 

diverse sportevenementen in de regio.

NIEUWE PROLUMIA 
BESTSELLERS BROCHURE
Er liggen weer nieuwe Prolumia bestsellers 

brochures op de plank! Het boekje is 

geactualiseerd en dus weer helemaal up-

to-date. Nieuwsgierig wat de bestsellers 

van 2017 zijn? Vraag de brochure dan nu 

aan via info@nedelko.nl!

AVL-PRO HIGHLIGHTS
Naast de Prolumia bestsellers, zijn er ook 

AVL-Pro Highlight brochures beschikbaar! 

Zien wat de beste AVL-Pro producten zijn? 

Vraag de brochure dan aan via  

info@nedelko.nl. 

NIEUWE VESTIGING
Nedelko is een vestiging rijker! Nedelko 

Germany GmbH heeft per 1 september 

zijn deuren geopend en zal ons 

vertegenwoordigen op de Duitse markt. 

Een mooie kans en een grote stap vooruit! 

Meer weten? Lees verder op pagina 8 en 9.

PERSOONLIJKE E-MAIL
In navolging van ons licht veranderde 

imago, hebben wij naast ons logo, 

pay-off en de website, ook onze 

e-mailhandtekeningen veranderd. Sinds 

kort staan er duidelijke foto's van onze 

medewerkers in onze e-mails. Zo zie je 

gelijk wie er nu eigenlijk aan de andere 

kant van het toetsenbord zit.

WERKEN BIJ NEDELKO
Ben jij een kei in jouw vakgebied en zou 

je bij Nedelko willen werken? Wij zijn 

namelijk 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 ons ook leert kennen! 
Daarom willen we graag ieder kwartaal 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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VOLOP GEBRUIKERSGEMAK!
• FULL RESPONSIVE (TABLET EN MOBIEL VRIENDELIJK)

• SLIM ZOEKFILTER (LAAT AL SUGGESTIES ZIEN OP BASIS VAN HETGEEN WAT JE INTYPT)

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

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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Nedelko werd benaderd door SJR Group 

om een verlichtingsadvies uit te brengen 

voor de nieuwe productiehal van Sloot 

tankbouw. Hier worden tanks gebouwd 

die voornamelijk worden gebruikt in de 

petrochemie. In deze nieuwe hal van 

maar liefst 40 meter hoog worden allerlei 

montage- en constructiewerkzaamheden 

uitgevoerd. Om nauwkeurig te kunnen 

werken is goede verlichting hierbij 

essentieel. SJR Group stelde dan ook zeer 

hoge eisen aan de hoeveelheid licht (±350 

lux op vloerniveau) wat gezien de hoogte 

van de hal een flinke uitdaging was!

De lichtspecialisten van Nedelko hebben 

uiteindelijk gekozen voor de Prolumia 

LED Pro-Bay II serie. Door de beschikbare 

lenzen en vermogens tot 300W is deze 

serie perfect voor gebruik op grote 

montagehoogtes. De armaturen zijn 

uitgerust met medium power Nichia 

LED’s en een Meanwell driver wat 

resulteert in een zeer hoge efficiëncy van 

130 Lm/W. In totaal werden er 56 300W 

LED Pro-Bay II armaturen geïnstalleerd 

waarmee het gevraagde lichtniveau 

ruimschoots behaald is.

FOTOGRAFIE: JASPER HOF
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SJR is een allround tankbouwer met meer dan 50 jaar historie. 
De kernactiviteiten van het bedrijf zijn het produceren, isoleren, 
repareren en modificeren van opslagtanks, procestanks en 
drukvaten. In de state-of-the art productielocatie, met kantoor 
in de Rotterdamse haven, kunnen tanks tot een diameter van 24 
meter en een hoogte van 32 meter gebouwd worden. Doordat de 
productieloods een gunstige ligging aan het water heeft, kan het 
bedrijf de tanks gemakkelijk over de hele wereld verschepen.

DE LED PRO-BAY II SERIE IS 
PERFECT VOOR GEBRUIK 
OP GROTE MONTAGE-
HOOGTES.
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VERSTERKTE TOPPOSITIE
Nedelko ziet de toekomst zonnig in.  

“Met fysieke kantoren in 4 verschillende 

landen en meer dan 85 werknemers 

richten we ons op een toppositie 

binnen de (elektro)technische markt”, 

zegt Monique de Jong. “Niet alleen in 

Nederland, maar ook in de landen daar 

omheen. Eerder konden onze eerste drie 

kantoren het vraag- en aanbodverkeer 

vanuit Duitsland nog aan, maar sinds de 

behoefte in ons buurland steeds groter 

wordt, was het openen van een vestiging 

in Duitsland een logische vervolgstap. 

We hebben ons netwerk nu voornamelijk 

in het westen van Duitsland zitten. 

De intentie is uiteraard om dit uit te 

gaan breiden. Wanneer we ons goed 

positioneren, kunnen we niet alleen de 

Duitse markt optimaal bedienen, maar 

heel Europa.”

VERGROOT HANDELSGEBIED
Thomas Geier, aangesteld als managing 

director van Nedelko Germany GmbH, 

ziet legio kansen voor Nedelko. 

“Met een vestiging in de deelstaat 

Noordrijn-Westfalen, te midden van hét 

handelsgebied bij uitstek, kunnen we 

deze kansen aangrijpen en gebruiken 

om verder te groeien in de branche.” 

Thomas heeft ruime ervaring binnen de 

Duitse technische afzetmarkt, kent deze 

als geen ander en weet daarom goed in 

te spelen op de behoeften van de klant. 

“In Duitsland is men praktisch ingesteld. 

Men zoekt naar hoge kwaliteit en is zeer 

prijsbewust. Dat is waar Nedelko voor 

staat; kwalitatief goede producten voor 

een scherpe, eerlijke prijs. 

Vanuit het pand, gevestigd aan de 

Heinz-Bäcker-Straße 27 in Essen, zullen 

Thomas Geier en zijn team vol kunde en 

enthousiasme de Duitse markt verder 

kennis laten maken met de hoogwaardige 

producten van Nedelko.

Nedelko B.V. heeft er een nieuwe vestiging bij! Naast het 
prachtige hoofdkantoor in Nederland, een vestiging in België  
en één in Tsjechië, kan Nedelko met trots mededelen dat ze per  
1 september 2017 ook een kantoor in Essen, Duitsland heeft. 
“We willen als partner en leverancier ook een belangrijke  
speler worden op de Duitse markt”, aldus Monique de Jong 
(managing director Nedelko).
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NIEUWE VESTIGING  
IN DUITSLAND 
GEOPEND

“DAT IS WAAR NEDELKO 
VOOR STAAT; KWALITATIEF 
GOEDE PRODUCTEN VOOR 
EEN SCHERPE, EERLIJKE 
PRIJS.”

Met de juiste positionering  
kunnen we niet alleen de Duitse  

markt optimaal bedienen,  
maar heel Europa.

THOMAS GEIER
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WESLEY VAN GOLDEN
PRODUCT & SALES MANAGER 
SMARTFLUX

Communicatie is belangrijk in het dagelijks 

leven. Waar men doorgaans denkt aan 

communicatie tussen personen, kijkt 

Wesley van Golden verder dan dat. “Op 

dit moment praten veel gemeenten over 

een zogeheten Smart City waarbij alle 

openbare apparatuur waar de gemeente 

mee werkt simpelweg slim wordt 

gemaakt.” Deze toegepaste intelligentie 

werkt op dit moment door het aansluiten 

van een draadloze module op de driver 

van het armatuur. Deze communiceert 

in de cloud met andere modules. “Als 

je bijvoorbeeld meerdere lichtmasten 

voorziet van een dergelijke module, maken 

ze samen een draadloos netwerk. Als je 

dit netwerk van een gateway voorziet, 

die communiceert middels software, zal 

deze van alles kunnen besturen vanuit een 

gebruiksvriendelijke mobiele omgeving.” 

Smartflux kan de armaturen, de modules 

én de software leveren.

Smartflux is hard op weg om dit bij 

meerdere gemeenten te implementeren. 

“Op dit moment zijn wij bezig met de 

gemeente Alphen aan den Rijn om de 

verlichting in hun centrum te voorzien 

van intelligentie”, zegt Wesley van 

Golden enthousiast. Smartflux heeft 

dit zo ontwikkeld dat de armaturen in 

FOTOGRAFIE: JOYCE KARREMAN

één lijn kunnen samenwerken met het 

softwarepakket dat de gemeente al 

heeft. Zo is alles bedienbaar binnen één 

omgeving. “We zijn ook erg actief met het 

ontwikkelen van een mobiele applicatie 

waardoor de gemeente letterlijk de hele 

lichtbediening in haar hand heeft.” Ook 

voor het calamiteitenverkeer is dit een stap 

vooruit, vindt Wesley. Wanneer er ’s nachts 

behoefte is aan meer licht in verband met 

bijvoorbeeld een incident, kan de politie 

simpelweg de mobiele app erbij pakken 

en de verlichting op die plek opschalen. 

“Als dit vloeiend werkt, hebben we iets 

ontwikkeld waar we écht trots op  

mogen zijn.”

Ook in de gemeente Enschede heeft 

Smartflux een mooi project opgeleverd. 

Smartflux heeft hier modules geplaatst in 

de bestaande verlichtingsarmaturen en 

daarbij een koppeling gemaakt met de VRI 

(verkeersregelinstallatie). Deze modules 

dimmen automatisch wanneer er weinig 

verkeer is. Wanneer het drukker wordt, 

schaalt het licht zich op. “Dit is een goed 

voorbeeld van intelligente verlichting. Aan 

de hand van de verkeersintensiteit wordt 

het licht automatisch geregeld.”

De basis van intelligente verlichting is de 

communicatie tussen de verschillende 

armaturen, waardoor alles automatisch 

werkt. De behoefte hiervan is op dit 

moment nog minimaal, maar wordt snel 

groter en hier speelt Smartflux op in. 

“Smartflux handelt in het kader van de 

markt en haar behoeftes. Met gericht 

marktonderzoek en veel consultaties met 

onze klanten, zorgen we dat we up-to-date 

zijn, zodat we altijd on-top of trends en 

innovatief blijven”, vertelt Wesley. “Daarbij 

stellen we ons zeer flexibel op en zijn we 

erg transparant naar onze klanten toe. Dit 

maakt ons een prettige partner om mee 

samen te werken.”
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Als Product & Sales Manager van Smartflux heeft Wesley van 
Golden een groot portfolio opgebouwd. Waar hij binnen Nedelko 
met Smartflux ooit begonnen is als verhandelaar van alleen 
openbare verlichting, heeft zijn oplossingsgerichtheid en brede 
toekomstperspectief gezorgd voor een business unit die én 
openbare verlichting én intelligentie kan samenvoegen. “Hoewel 
de combinatie nu nog in een vroeg stadium zit, voorspel ik dat 
door meer plug & play toepassingen intelligentie bij openbare 
verlichting een standaard wordt binnen 3 tot 5 jaar.”

“AAN DE HAND VAN DE 
VERKEERSINTENSITEIT 
WORDT HET LICHT 
AUTOMATISCH GEREGELD.”

Mijn voorspelling is dat  
binnen 3 tot 5 jaar  

de toepassing van intelligentie  
bij openbare verlichting  

de standaard wordt door meer  
plug & play toepassingen.
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DE WERELD VAN NEDELKO
De allereerste editie van het in-huis 

event Point is succesvol verlopen. Op 

31 mei rond 11.00 uur zat de lounge 

op het hoofdkantoor van Nedelko vol 

gasten die een inspirerende middag 

tegemoet gingen. Naast de goedbezochte 

seminars en productdemonstraties, een 

zeer gemotiveerde gastspreeksessie 

van gastspreker Alex Pastoor en de 

mogelijkheid om te netwerken, waren 

er nog genoeg andere verfrissende en 

interessante activiteiten. 

Nedelko kijkt terug op een zeer 
succesvolle eerste editie van 
haar eigen in-huis event Point. 
We hebben je op onze mooie 
locatie in Barendrecht kennis 
willen laten maken met ons 
bedrijf, onze producten en onze 
medewerkers. En volgens ons is 
dat gelukt!

Een erg inspirerende dag vol leuke 
activiteiten; dát is Point.

DE EERSTE EDITIE 

VAN POINT WAS 

EEN GROOT 

SUCCES! 

WAS JIJ ER 

OOK BIJ OP  

31 MEI?
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TOT IN DE POINTJES GEREGELD
De Nedelko-gasten zijn na een zeer bedrijvige dag niet alleen weggegaan met nieuw 

opgedane kennis, een volle maag en een goedgevulde goodiebag. Degenen die in 

de 3D booth een foto hebben laten maken, hebben een echt 3D beeldje van zichzelf 

gekregen. Daarnaast is één van de gasten naar huis gegaan met een gesigneerd Sparta 

wedstrijdshirt en drie tickets voor een compleet verzorgde wedstrijd naar keuze in de 

Nedelko VIP box in Sparta Stadion ‘Het Kasteel’. Ook gooit één van de gasten iedere avond 

ONEHUNDREDANDEIGHTY op het gewonnen dartbord inclusief dartpijltjes. 

SAVE THE DATE
Nedelko vond de eerste editie zo’n succes, 

dat we je graag nogmaals willen zien 

tijdens de tweede editie van Point. Op 

donderdag 9 november is het weer zo 

ver! Van 15.00 uur tot 20.00 uur ben je 

van harte welkom op ons hoofdkantoor 

in Barendrecht. Wil je meer weten over 

ons bedrijf, onze producten en onze 

medewerkers? Of wil je simpelweg een 

volledig verzorgde middag en avond vol 

gezelligheid en interessante onderwerpen? 

Zorg dan dat je er bij bent! 

Lees verder op pagina 22 en kijk wat je 

kunt verwachten! 

Heb jij jouw 3D beeldje al binnen?
De tweede editie van Point is op  

9 november 2017! 
Zet jij 'm in je agenda?
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ONZE EIGEN  
MERKEN
METEN ZICH  
MET DE BESTE  
A-MERKEN
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Nedelko is altijd op 
zoek naar kwalitatief 
hoogwaardige producten van 
gerenommeerde fabrikanten.

De kracht van Nedelko is dat naast 

bekende merken als ABB, Amphenol, 

Brady en Duracell ook eigen merken 

op de markt gebracht worden. De 

productspecialisten zorgen er met 

hun uitgebreide technische vakkennis 

voor dat deze producten van de beste 

kwaliteit zijn. Nedelko heeft zijn eigen 

merk LED verlichting Prolumia na de 

introductie in 2008 weten uit te bouwen 

tot één van de belangrijkste pijlers 

binnen het bedrijf. Een aantal jaar 

geleden volgde de introductie van het 

eigen label AVL-Pro waaronder audio-, 

video-, en lichtapparatuur verkocht 

wordt. Ook voert Nedelko sinds kort 

de merknamen ProEnergy (energie-

oplossingen), ProLabel (identificatie-

oplossingen) en Smartflux (intelligente 

verlichting).

PROLUMIA
Prolumia staat garant voor een 

totaalassortiment hoogwaardige 

LED verlichting en wordt exclusief 

gedistribueerd door Nedelko.

De verschillende productgroepen waaraan 

een strenge selectie procedure vooraf 

gaat bestaan uit LED industrieverlichting, 

LED lijnverlichting, LED binnenverlichting 

en LED openbare verlichting. Hiermee 

geeft Prolumia invulling aan elke 

verlichtingswens.

ASSORTIMENT
• LED binnenverlichting
• LED industrieverlichting
• LED lijnverlichting
• LED openbare verlichting

ASSORTIMENT
• Dynamische openbare verlichting (DOV)
• Aansturingsmodules
• Smart Control management systeem software
• LED openbare verlichting

ASSORTIMENT
• Accu’s
• Accupacks
• Batterijen

ASSORTIMENT
• Labelprinters
• Draadmarkering en kabelcodering
• Typeplaatjes
• Componentcoderingen
• Barcodelabels

ASSORTIMENT
• Installatie-audio
• Draadloze omroep- en audio-oplossingen
• PA geluidsinstallaties
• LED entertainment verlichting
• LED videoschermen

SMARTFLUX
SmartFlux heeft meer dan 20 jaar 

ervaring in de ontwikkeling, de installatie 

en de implementatie van (intelligente) 

dynamische verlichtingssystemen. Deze 

zijn volledig modulair en kennen diverse 

toepassingsgebieden waaronder (snel)

wegen, fietspaden, parkeerplaatsen, 

verblijfsgebieden, havens, terminals, 

loodsen en stations. Al onze producten 

kunnen online worden aangestuurd door 

een draadloos ZigBee netwerk of door 

middel van WiFi. Onze software geeft 

elk gewenst inzicht en stelt je in staat 

om de volledige regie over de installatie 

te hebben. Het systeem kan eenvoudig 

worden uitgebreid met verschillende 

sensoren of detectoren.

PRO-ENERGY
Onder ons eigen private label Pro-Energy 

leveren wij accu’s en batterijen voor 

de meest uiteenlopende toepassingen 

binnen verschillende markten. Dit voor 

zowel stationair als cyclisch gebruik. Van 

revalidatiemiddelen tot datacentra en van 

windparken tot aan recreatievoertuigen... 

Voor iedere toepassing heeft Pro-Energy 

de oplossing letterlijk in huis

Naast het leveren van de accu's, accupacks 

en batterijen, biedt Pro-Energy een breed 

scala aan ondersteunende diensten.

PROLABEL
Voor iedere codeer- of 

identificatiebehoefte bestaat een 

oplossing van ProLabel. Onze jarenlange 

ervaring op het gebied van industriële 

identificatie helpt ons om voor jou de 

beste oplossing te vinden.

Draadmarkering en kabelcodering, 

typeplaatjes, componentcoderingen, 

barcodelabels, eigendomlabels, 

inventarislabels, keuringlabels en 

verschillende soorten tags.

Je print ProLabel labels het beste met 

één van onze printers in combinatie met 

een Prolabel printlint. Deze combinatie 

garandeert een optimaal resultaat.

AVL-PRO
AVL-Pro richt zich op de import en 

distributie van professionele audio-, 

video- en lichtapparatuur. Het 

leveringsprogramma bestaat uit een 

aantal exclusieve A-merken die AVL-Pro 

voor de Benelux in distributie heeft.

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.
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NES COMPANIES
KRACHTEN BUNDELEN  
EN PROFITEREN  
VAN ELKAARS EXPERTISE

A
C

H
T

E
R

G
R

O
N

D
IN

FO

NES Companies bestaat uit meerdere 

onafhankelijke bedrijven met elk hun 

eigen identiteit en sterke marktpositie, 

verdeeld over 24 kantoren wereldwijd, 

heeft meer dan 300 werknemers en een 

jaaromzet van meer dan 200 miljoen 

euro. NES companies helpt Nedelko 

met het versterken van de strategie en 

geeft financiële zekerheid. Dit is nodig 

om een toppositie binnen de (elektro)

technische markt in te nemen. 

Dankzij de onafhankelijkheid van deze 

bedrijven kunnen zij snel en flexibel 

reageren op de specifieke behoeften 

van hun klanten en waar nodig de 

krachten bundelen en profiteren van 

elkaars expertise. De expertise en 

diepgaande kennis van de industrie 

heeft NES Companies in staat gesteld 

vertrouwen op te bouwen met bedrijven 

over de hele wereld. NES Companies 

heeft verdeeld onder de 6 bedrijven 

onder andere de vooraanstaande 

bedrijven Shell, Vopak, Vitol, Total, 

Odfjell en ExxonMobil als klant.

NES Companies is altijd op zoek naar 

nieuwe organisaties om een partnership 

mee aan te gaan.

Naast Nedelko geven we je graag 

inzicht in de andere bedrijven die 

onderdeel zijn van NES Companies.

CTS
CTS biedt een grote verscheidenheid aan 

producten voor de tankopslagindustrie. 

De belangrijkste producten zijn aluminium 

geodetische koepels, drijvende inwendige 

aluminium daken, drijvende zuigleidingen, 

tankafdichtingen, tankafvoersystemen en 

industriële benodigdheden.

Naast het uitgebreide assortiment 

producten voor tankopslag, biedt 

CTS ook aluminium koepeldaken 

voor architectonische projecten, 

aluminiumkoepeldaken voor 

afvalwaterprojecten en aluminium koepels 

voor bulkopslagprojecten.

Misschien heb je het wel eens vaker gehoord of voorbij zien 
komen: ‘Nedelko is onderdeel van de NES Companies holding’. 
Graag vertellen we je meer over het hoe, wat en waarom van 
deze holding. 

GUTTELING COMPOSITE HOSES
Gutteling is een eersteklas fabrikant 

van composietslangen. Gutteling heeft 

jarenlange ervaring in de productie en 

levering van composietslangen voor 

koolwaterstoffen, chemicaliën en 

cryogenics.

Het assortiment omvat meer dan 200 

verschillende soorten composietslangen. 

De slangen en het koppelingsbereik 

worden volgens internationale normen 

gedekt door typegoedkeuringscertificaten.

VAN ROOYEN MACHINERY
Van Rooyen Machinery produceert 

kwaliteitsproducten van metaal, non-ferro 

en plastic materialen met CNC universele 

draaibanken, klassieke draaibanken, 

gespecialiseerde persen en zaagmachines.

Het bedrijf is gespecialiseerd in de 

productie van kleine en grote series 

slangkoppelingen voor in- en externe 

swaging, veiligheidsklemmen of 

bandklemmen op composiet-, rubber- en 

pvc-slangen.

CONPIPE
Met meer dan 45 jaar knowhow is de 

organisatie van Conpipe wereldwijd actief 

in de productie van koolstofstaalsystemen 

voor sneltransport. 

Conpipe levert voornamelijk 

geprefabriceerde, beklede en gecoate 

buizen voor drinkwaterleidingen, 

koelwaterleidingen, 

waterbehandelingsfaciliteiten, 

waterafvoerleidingen en brandleidingen 

voor chemische, petrochemische, 

mijnbouw- en overheidsprojecten.
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DÉ OPLOSSING VOOR DE PANEELBOUWER!  
DE GCC® KABELWARTELS VAN GERICH®

• 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 M12 tot en met M50

EEN UITGEBREID 
ASSORTIMENT  
GERICH®  
KABELWARTELS
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10% KORTING*
OP ALLE UITVOERINGEN  
VAN DE LED PRODISC II  
EN LED ROCKDISC II

De LED Prodisc II is een energiezuinige oplossing 
voor een veilige doorgang van o.a. trappenhuizen 
en bergingen.

De LED Rockdisc II is een zeer robuuste en 
waterbestendige verlichting voor zowel binnen- 
als buitentoepassingen.

*) Geldt voor de adviesverkoopprijs. De actie loopt t/m 31 oktober 2017.

VEELZIJDIGE ARMATUREN VOOR EEN MODERN EN ELEGANT RESULTAAT

JUBILEUMACTIE!*
EEN COMPLEET TY-RAP 
ACTIEPAKKET VOOR 
MAAR € 125,00

HET TY-RAP ACTIEPAKKET 
VOOR € 125,00 BESTAAT UIT:
• 1 x ERG50 Tool
• 200 x TY528MXR TY-Rap
• 500 x TY525MXR TY-Rap

In het kader van 125 jaar ABB in 
Nederland kun je nu profiteren 
van een speciale jubileumactie: 
een product of pakket voor maar 
€ 125,00! In september en oktober 
trakteren wij jou op het Ty-Rap 
actiepakket!

*) Voor deze actie geldt OP=OP.
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PRODUCTEN IN DE 
PRAKTIJK
Ontdek nóg meer 
toepassingsgebieden van onze 
beste en mooiste producten

ONTSNAP UIT DE 
ESCAPE ROOM
Lukt jou dat binnen een 
half uur?

BEZOEK ONS 
INNOVATION POINT
BEKIJK EN ERVAAR ONZE 
NIEUWSTE PRODUCTEN ZELF

WINNEN!
ABSEILEN VAN DE EUROMAST 
MÉT DINER VOOR TWEE 
PERSONEN! 

KOM NAAR ONZE 
SEMINARS
ONZE PROFESSIONALS 
VERTELLEN ALLES OVER DE 
NIEUWSTE TRENDS

BEZOEK ONZE 
FOODTRUCKS
Geniet de hele dag van de 
heerlijkste hapjes en drankjes

WE HEBBEN ONS POINT GEMAAKT...
EN WILLEN JE GRAAG NOGMAALS ZIEN TIJDENS DE TWEEDE EDITIE! 

ZIEN, BELEVEN 

EN ONTMOETEN 

TIJDENS POINT; 

HÉT NEDELKO  

IN-HUIS EVENT!

DONDERDAG  

9 NOVEMBER 

15:00 - 20:00

NEDELKO B.V. 

RIGA 10, 2993 LW 

BARENDRECHT

VOLDOENDE GRATIS PARKEERGELEGENHEID DIRECT NAAST ONS PAND! *) JE KUNT JE INSCHRIJVEN TOT UITERLIJK DONDERDAG 26 OKTOBER.

GA NAAR HUIS MET EEN GOEDGEVULDE GOODIEBAG!!!De goodiebag zit boordevol 
inspiratie, leuke bruikbare items en meer...

KOM JIJ OOK  
OP 9 NOVEMBER 

VOOR EEN VOLLEDIG 
VERZORGDE MIDDAG  

EN AVOND  
VOL GEZELLIGHEID 
ÉN INTERESSANTE 
ONDERWERPEN? 

ZORG DAN  
DAT JE ERBIJ BENT  
EN MELD JE AAN!

JE KUNT BIJ ONS 
BINNENLOPEN  

VANAF 15:00 UUR.

LAAT JE VERRASSEN 
DOOR ONZE 
GASTSPREKER
HOU DE WEBSITE  
IN DE GATEN! 

DOE MEE MET  
DE LEUKSTE 
ACTIVITEITEN!
GA NAAR HUIS MET LEUKE 
PRIJZEN 

REGISTREER* NU GRATIS  
OP ONZE WEBSITE:

WWW.NEDELKO.NL/AANMELDEN-POINT



24 25O tech. magazine is een uitgave van www.nedelko.nl 0180 64 54 00 O tech. magazine is een uitgave van www.nedelko.nl 0180 64 54 00

NEDELKO  
ZET ‘HET KASTEEL’ 
IN HET LICHT

Het Sparta Stadion, dat heel toepasselijk de 

bijnaam ‘Het Kasteel’ heeft meegekregen, 

heeft al sinds 1916 zijn authentieke uiterlijk. 

Dit zal ook nog tijden zo blijven, want 

Het Kasteel staat sinds juni 2002 in het 

Rijksmonumentenregister en is hierdoor 

een beschermd bouwwerk. Hierin zit ‘m 

ook de uitdaging voor Nedelko, want het 

prachtige aanzicht van de kasteelzijde 

moet natuurlijk gewaarborgd blijven. Niet 

alleen moest de monumentale status van 

het stadion meegenomen worden in de 

plannen, maar ook het feit dat het Sparta 

Stadion midden in de wijk Spangen ligt. 

De persoonlijke wens van Sparta was 

om rekening te houden met bijzondere 

gelegenheden. Het Kasteel wordt namelijk 

gebruikt voor events als Koningsdag, 

speciale wedstrijden en concerten.

Hoewel er aardig wat restricties aan 

het lichtplan voor het impressieve pand 

geplakt zijn, lenen de vormgeving en 

historie zich uitstekend om er écht 

iets speciaals van te maken. De statige 

torens met zijn prachtig geconstrueerde 

kantelen zijn typische kenmerken van Het 

Kasteel, net als de twee aapjes. Samen 

met het algehele beeld dat Het Kasteel 

uitstraalt, moeten deze authentieke 

karaktereigenschappen de aandacht 

krijgen die ze verdienen.

FOTOGRAFIE: JASPER HOF

Aan de hand van deze punten heeft 

Nedelko voor Sparta Rotterdam een 

plan opgezet om de gehele kasteelzijde 

te voorzien van prachtige verlichting. 

Na goedkeuring van de club is er bij de 

Gemeente Rotterdam een vergunning 

aangevraagd voor het hele plan. Na het 

inhuren van externe adviseurs, zoals 

Atelier LEK, is er in december 2016 een 

plan gepresenteerd tijdens een inloop, 

waar bewoners hun eventuele bezwaren 

kenbaar konden maken. 

Met de hernieuwde plannen, waar 

iedereen zich in kon vinden, is er een 

definitieve opdracht verstrekt aan Nedelko 

voor het leveren van de betreffende 

verlichting. Na de snelle levering aan 

Sparta Rotterdam heeft firma CityTEC in 

samenwerking met installatiebedrijf HIG 

de armaturen geïnstalleerd.

Manfred Laros, en daarmee ook de 

betrokkenen van het Sparta Stadion 

en omgeving, is zeer blij met het 

voortreffelijke resultaat. Een welkome 

aanvulling voor het toch al prachtige 

Kasteel én opgeleverd voor het  

WEURO 2017. 

Nedelko is trots op dit mooie project en is 

erg tevreden met de goede samenwerking 

tussen de betrokken partijen. 
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AUTHENTIEKE KARAKTER-
EIGENSCHAPPEN MOETEN 
NATUURLIJK DE AAN-
DACHT KRIJGEN DIE ZE 
VERDIENEN.

Toegepast:

• Grond inbouwspots

• RGBW

• DMX gestuurd

Het afgelopen jaar 
heeft Nedelko in goede 
samenwerking met Sparta 
Rotterdam een groots 
lichtplan ontwikkeld voor 
het Sparta Stadion. Medio 
2016 is Nedelko benaderd 
door Manfred Laros, 
algemeen directeur van 
Sparta, met de vraag een 
oplossing te bedenken om de 
kasteelzijde van het stadion 
meer op te laten vallen. Een 
voorwaarde: één en ander 
moest zijn gerealiseerd vóór 
het EK Vrouwen in juli 2017. 
Een enorme uitdaging,  
welke Nedelko niet uit de 
weg wilde gaan.

De vormgeving  
en de historie lenen zich  

uitstekend om er écht iets speciaals  
van te maken.
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BIJ AANKOOP VAN PRODUCTEN UIT DEZE 
SERIE MET EEN NETTO ORDERWAARDE VAN 
MINIMAAL € 250,00 (EXCL. BTW) ONTVANG 
JE EEN INSTELBARE AANSPAN-/AFSNIJTANG 
TYPE HT-338 TER WAARDE VAN € 96,15 
GEHEEL GRATIS!

De roestvrijstalen kabelbinders hebben een hoge weerstand 
tegen corrosie en veroudering, vervaardigd uit maritieme 
klasse 316 staal of staal 304. Ze zijn ideaal geschikt voor 
gebruik onder extreme omstandigheden. De roestvrijstalen 
kabelbinders hebben een groot bedrijfstemperatuurbereik; 
tot +500 °C. Ze worden vaak gebruikt als lange 
termijnoplossing buitenshuis omdat ze perfect weerstand 
bieden tegen water, zout en chemicaliën. Deze situaties doen 
zich onder andere voor in de volgende sectoren: maritieme 
toepassingen, offshore, scheepsbouw, ruimtevaart en 
mijnbouw.

BAND-IT
RVS KABELBINDERS MET KOGELSLUITING

• Leverbaar in twee breedtes (4,6 en 7,9 mm) en in lengtes 
van 200 tot 1067 mm. Voor toepassingen variërend van 
identificatiemarkering tot bundeling van (grote) kabels.

• Zelfsluitend ontwerp zorgt voor snelle installatie.
• Installatie met de hand of met gereedschap om een 

gelijkmatige spanning en een goede afsnijding te 
garanderen welke scherpe uiteinden van de band 
minimaliseert.

• Verkrijgbaar in roestvrij staal Type 304 en Type 316 om 
uitstekende corrosiebestendigheid te bieden onder 
verschillende omgevingsfactoren.

• DNV keur.

AANSPAN-/AFSNIJTANG 
TYPE HT-338

GECOATE EN ONGECOATE 
KABELBINDERS

RVS BALL-LOK TIE

BESTEL NU VOOR € 250
BAND-IT KABELBINDERS
EN ONTVANG EEN  
HT-338 TANG GRATIS!

ACTIE 
LOOPT T/M 31-10-'17
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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.
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STEUTEL  
INSTALLATIETECHNIEK  
SINDS 1927  
EEN BEKENDE SPELER  
IN ZIERIKZEE  
EN OMSTREKEN

Steutel Installatietechniek, voorheen 

bekend als Installatiebedrijf Steutel 

en nog eerder Fa. J. Steutel & zn., is 

sinds 1927 gevestigd aan de Lange 

Blokweg 19A in Zierikzee. Vanaf dit 

adres bedienen zij tot op de dag van 

vandaag nog steeds met dezelfde 

gedrevenheid en inzet hun klanten. 

De grote drijfveer van Steutel 

Installatietechniek is de passie voor het 

vak! Sinds 2012 is het bedrijf in handen 

van de 3 huidige eigenaren Jacco Quist, 

Marien Catshoek en Eelco-Jan Janse. 

Ze voorzien in elektra, verlichting, 

centrale verwarming, lood- en zinkwerk, 

domotica, gas, water en sanitair.

Eelco-Jan verwacht van een leverancier 

de best mogelijke kwaliteit in product 

en dienst. “Wij streven naar een goede 

relatie met de klant en kijken niet enkel 

naar een individueel project”, zegt Eelco-

Jan. “Het liefst bouwen wij aan relaties 

voor de lange termijn. Daarbij hebben 

wij service en aftersales hoog in het 

vaandel staan. Wij vinden het belangrijk 

dat een leverancier hierin meegaat en 

meedenkt.”

Eelco-Jan vertelt dat precies om 

bovengenoemde reden Steutel 

Installatietechniek kiest voor Nedelko. 

“De kennis, kunde en ervaring zie je terug 

in het gehele traject. Vooraf meedenken, 

klantbezoeken, oplossingsgericht 

werken en niet in de laatste plaats de 

uitstekende aftersales. Wij hebben in het 

verleden heel wat ervaring opgedaan 

met allerhande leveranciers, maar met 

de manier waarop Nedelko werkt steken 

ze daar wat ons betreft met kop en 

schouders bovenuit!”

Na een bezoek van één van de 

vertegenwoordigers van Nedelko 

organiseerde Steutel Installatietechniek 

in 2012 in samenwerking met Nedelko 

al vrij snel een LED demo-avond. “Vanaf 

dat moment hebben we samen al heel 

wat leuke projecten opgeleverd. We 

nemen voornamelijk LED verlichting af 

bij Nedelko, maar we zijn nu ook aan het 

kijken of we hier andere productgroepen 

aan toe kunnen gaan voegen.”

Eelco-Jan vertelt dat Prolumia voor 

Steutel Installatietechniek de LED 

verlichting is welke zij uitsluitend 

aanbieden aan hun klanten. “Sinds 

kort hebben we een nieuwe website. 

Deze moet nog verder ingericht gaan 

worden. Het is de bedoeling om op de 

website meer projecten te gaan tonen 

en mensen inzicht te geven in wat de 

mogelijkheden zijn.”

Eventuele problemen worden volgens 

Eelco-Jan direct getackeld. “Als deze al 

voorkomen wordt direct een oplossing 

geboden. Vaak zien we dat producten 

worden opgehaald en teruggebracht. 

Indien mogelijk wordt er on-site 

service geleverd en wordt het product 

gerepareerd of vervangen. Het is heel 

prettig dat je producten aan je klanten 

kunt aanbieden, wetende dat er kwaliteit 

en service achter zit!” 

Steutel Installatietechniek ervaart de 

samenwerking met Nedelko als 'Bijzonder 

prettig'. “We hebben veel contact met de 

sales support afdeling en Johan van Dorst, 

accountmanager Prolumia LED verlichting 

bij Nedelko. Daar kunnen we terecht met 

vraagstukken, problemen en aanvragen. 

De lijnen zijn kort, de reactietijden 

snel en de antwoorden doelgericht.” 

Steutel Installatietechniek hoopt de 

samenwerking te kunnen uitbreiden.  

“Ons bedrijf is groeiende en ik denk 

dat we in de toekomst nog meer voor 

elkaar kunnen gaan betekenen. Er 

is al voorzichtig gesproken over een 

nieuwe LED demo-avond. Met de 

overige producten waarin we ons samen 

oriënteren zien wij ook extra kansen en 

mogelijkheden voor de toekomst.”

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 Eelco-Jan Janse,  
mede-eigenaar van Steutel Installatietechniek.
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Wij hebben service en 
aftersales hoog in het vaandel 
staan en vinden het belangrijk 

dat een leverancier hierin 
meegaat en meedenkt.

“HET IS HEEL PRETTIG DAT 
JE PRODUCTEN AAN JE 
KLANTEN KUNT AANBIE-
DEN, WETENDE DAT ER 
KWALITEIT EN SERVICE 
ACHTER ZIT!”
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NEDELKO LANCEERT  
PROLABEL  
KABELS, DRADEN EN  
PRODUCTEN LABELEN  
WAS NOG NOOIT  
ZO EENVOUDIG!

MET TROTS PRESENTEREN 
WIJ HET NIEUWE LID UIT 
ONZE FAMILIE; PROLABEL
Onder dit eigen merk leveren wij 

hoogwaardige identificatie-oplossingen 

voor toepassingen waar kwaliteit 

en duurzaamheid een vereiste zijn. 

Een goede en duidelijke identificatie 

van je producten is essentieel, 

verhoogt de efficiëntie en werkt 

kostenbesparend. Voor iedere codeer- of 

identificatiebehoefte heeft ProLabel dé 

oplossing. Onze jarenlange ervaring op 

het gebied van industriële identificatie 

helpt ons om voor jou de beste oplossing 

te vinden. De oplossingen van ProLabel 

worden onder andere toegepast binnen 

de elektrotechniek, data en telecom, 

kasten- en panelenbouw, apparaten- en 

machinebouw en in de logistieke sector. 

Draad- en kabelcodering, typeplaatjes, 

componentcoderingen en labels die een 

alternatief zijn voor graveerplaatjes zijn 

binnen deze sectoren veelvoorkomende 

toepassingen. Aangezien nagenoeg alle 

ProLabel producten uit voorraad worden 

geleverd, beschik je snel over de juiste 

materialen. 

Vergeet niet om de specifieke ProLabel 

labels te printen met één van de ProLabel 

printers. Dit in combinatie met een 

ProLabel printlint. Hiermee behaal je het 

meest optimale resultaat.

OPLOSSINGEN OP MAAT
De Nedelko identificatiespecialisten helpen 

jou graag verder, geven gedegen advies en 

denken in oplossingen. Je krijgt volledige 

ondersteuning van ons team. Dit vanaf de 

eerste kennismaking tot aan de installatie 

van jouw printer, de software en de labels. 

Deze service geven wij overigens zolang je 

met onze materialen blijft werken. Met de 

ProLabel producten ben je verzekerd van 

de beste identificatie-oplossing. Hiermee 

staan wij garant voor een goed werkende 

printer en de bijbehorende software. 

Kortom... Wij zijn dé aangewezen partij om 

jouw identificatie- en codeerprojecten te 

verwezenlijken. 

FOTOGRAFIE: SANDER HEIJNDIJK

Nedelko is altijd op 
zoek naar kwalitatief 
hoogwaardige producten van 
gerenommeerde fabrikanten. 
Onze kracht is dat wij naast 
bekende merken al jaar en 
dag ook onze eigen merken 
op de markt brengen. Onze 
productspecialisten zorgen 
er met hun uitgebreide 
technische vakkennis voor 
dat deze producten van de 
beste kwaliteit zijn.
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“ONZE JARENLANGE 
ERVARING OP HET 
GEBIED VAN INDUSTRIËLE 
IDENTIFICATIE HELPT ONS 
OM VOOR JOU DE BESTE 
OPLOSSING TE VINDEN.”
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SPIE NEDERLAND  
GEBRUIKT ABB 
EN ELEMATIC 
KABELBINDERS 

Holland Malt is gestart met de uitbreiding 

van de mouterij in Eemshaven. Er 

worden twee torens bijgebouwd, 

zodat de capaciteit verdubbelt van 

140.000 ton naar 280.000 ton mout per 

jaar. De nieuwbouw moet begin 2018 

operationeel zijn.

Holland Malt, 100 procent eigendom van 

Bavaria, heeft twee mouterijlocaties: 

in Lieshout en in Eemshaven. Met de 

uitbreiding komt de totale capaciteit van 

de twee locaties op 405.000 ton per jaar.

Het kabelwerk op locatie moet van 

hoogwaardige kwaliteit zijn. Daarom is 

gekozen voor de kabelbinders van ABB 

en Elematic. Nedelko levert de Ty-Rap 

van ABB en de 2-LOCK van Elematic aan 

Spie die als installerende partij betrokken 

is bij dit project. Met deze producten 

wordt bijgedragen aan een veilige 

werkomgeving.

FOTOGRAFIE: MARITIEMNIEUWS.NL

SPIE Nederland, dé onafhankelijke Europese leider in 
multitechnische dienstverlening op het gebied van energie en 
communicatie, installeert ABB en Elematic kabelbinders bij 
uitbreiding van Holland Malt Eemshaven.

LED PRO-OFFICE SERIE
LAGE VERBLINDING VOOR BEELDSCHERMGEBRUIK

NIEUW

VANAF  
€ 89,00

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

 ALTERNATIEF VOOR TRADITIONELE  
 FLUORESCENTIE-ARMATUREN 

 LAGE VERBLINDING (UGR<16)

 HOGE KWALITEIT REFLECTOREN  
 EN DIFFUSERS 

 1-1OV EN DALI DIMBARE  
 UITVOERING BESCHIKBAAR 

 OOK LEVERBAAR MET  
 GEÏNTEGREERDE NOODUNIT 
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Ook Ty-Raps van ABB nodig? Kijk dan snel 

naar onze actie op pagina 20.

NIEUW!
LED MULTI-TORCH 3IN1

ZAKLA
MP

W
ERKLIC

HT

NOODLIC
HT

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

NIEUW

ADVIESVERKOOPPRIJS

LED PRO-OFFICE 
595X595 MM

OPBOUW

40W

LED PRO-OFFICE 
295X1195 MM

OPBOUW

40W



ACCESSOIRES

WWW.PROLUMIA.NL

LED PRO-PORTAL SERIE
SLIMME OPLOSSING VOOR EEN VEILIGE DOORGANG

NIEUW

VANAF  
€ 49,50

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

 WATERDICHT EN SLAGVAST  
 POLYCARBONAAT LED  
 OPBOUWARMATUUR 

 WISSELEN TUSSEN 600  
 OF 300 LUMEN 

 3-STAPS DIMMEN 

 MICROWAVE SENSOR OPTIONEEL 

 NOODFUNCTIE OPTIONEEL 

NIEUW VAN PRO-ENERGY
AA EN AAA BATTERIJEN

34 35O tech. magazine is een uitgave van www.nedelko.nl 0180 64 54 00 O tech. magazine is een uitgave van www.nedelko.nl 0180 64 54 00

N
IE

U
W

IG
H

E
D

E
N

WORK PRO
LIGHT SHARK 
SERIES

WORK PRO
NEO 5 BT

LS-1 LIGHTING CONSOLE + LS-CORE
De Light Shark serie bestaat uit twee compacte - 

maar zeer geavanceerde - lichtsturingen. De LS-1, 

het paradepaardje, beschikt zelfs over 8 DMX 

universes, Art-Net, Full Fixture Library en Editor, 

MIDI en OSC support.

ADVIESVERKOOPPRIJS 

LS-1   € 1099,00 

NEO SET 5 BT BLACK / WHITE
Uitermate geschikt voor in het onderwijs vanwege zijn 

flexibele aansluitingen en Bluetooth functie. De speaker 

is verkrijgbaar in zowel zwarte als witte uitvoering.

ADVIESVERKOOPPRIJS (PER PAAR)

€ 159,00 

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)

NIEUW

LS-CORE € 499,00

NIEUW

NIEUW
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HET KLOPPEND HART 
EEN GROOT 
DISTRIBUTIECENTRUM 
OM TROTS OP TE ZIJN

Aan de hand van een vaste taakverdeling, 

nieuwe snufjes die het orderpicken 

vergemakkelijken en het nodige 

werkplezier lukt dit iedere keer weer. Er 

wordt gewerkt met een vast team dat de 

binnenkomende goederen controleert 

op aantallen, kwaliteit en ze vervolgens 

aan de hand van een scansysteem de 

juiste locatie in het magazijn geeft. 

Een ander team zorgt ervoor dat de 

uitgaande goederen volgens de juiste 

procedure worden verwerkt. 

Nedelko is voorraadhoudend en heeft 

daarom als afspraak met de markt dat 

het snel moet kunnen leveren. Vraag 

en aanbod moeten goed op elkaar 

zijn afgestemd. Hier weten ze in het 

magazijn alles van. Op een lege plaats 

van een voorraadartikel grijpen mag 

niet voorkomen. Daarom is een goede 

communicatie tussen het magazijn en 

de afdeling inkoop van het grootste 

belang. Een groot deel hiervan loopt 

geautomatiseerd echter zijn de handen 

en ogen van de collega’s uit het magazijn 

hierin onmisbaar. Naast het vaste team 

biedt Nedelko als erkend leerbedrijf 

in het magazijn plaats aan studenten 

in opleiding. Nedelko maakt graag 

deel uit van de ontwikkeling van deze 

studenten en geeft ze de kans hetgeen 

ze geleerd hebben tijdens hun opleiding 

in de praktijk tot uitvoering te brengen. 

Tijdens deze stage zijn ze echt onderdeel 

van het team en zorgen ze ervoor dat 

alles in het magazijn soepel verloopt en 

het magazijn netjes en overzichtelijk 

blijft. Hierbij worden ze begeleid door 

een ervaren collega.

Dagelijks gaan er vanuit het magazijn 

meerdere vrachtwagens de weg op 

om de producten zo snel en efficiënt 

mogelijk op de eindbestemming 

te krijgen. Naar wens kunnen de 

producten ook bij Nedelko afgehaald 

worden. In het magazijn zorgen 

ze ervoor dat de producten op 

naam gereed liggen, zodat de klant 

weer snel zijn weg kan vervolgen. 

Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid 

om even een lekker kopje koffie te 

drinken of kort bij te kletsen.

FOTOGRAFIE: SANDER HEIJNDIJK

Het 10.000 vierkante meter tellende Nedelko distributiecentrum 
in Barendrecht is het kloppend hart van de organisatie. Het 
magazijn team gaat onder de bezielende leiding van logistics 
manager Rayn Hiralal elke dag opnieuw de uitdaging aan om de 
orders die binnenkomen vanuit de verkoop binnendienst met de 
grootste zorg te verpakken en te versturen. 
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“NAAST HET VASTE TEAM 
BIEDT NEDELKO ALS 
ERKEND LEERBEDRIJF IN 
HET MAGAZIJN PLAATS 
AAN STUDENTEN IN 
OPLEIDING.”

WAT JE NOG NIET WIST OVER ONS MAGAZIJN
• We hebben een totale oppervlakte van 10.000 m2 (Dit is 2 voetbalvelden!)

• We hebben ca. 14.000.000 producten op voorrraad 

• Het magazijn is 10 meter hoog

• We hebben 2 dockdeuren om te laden en te lossen

• Het magazijn is 5 dagen per week in gebruik van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds

• Er is plaats voor 1.800 beladen pallets 
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PRO-ENERGY ACCUPACKS
Met de accupacks van Pro-Energy 

heb je altijd een streepje voor. Onze 

accupacks zijn speciaal ontwikkeld 

voor noodverlichtingsarmaturen en 

voldoen hiervoor ook aan de NEN 

1010 en NEN 1838 normen. 

De accupacks van Pro-Energy zorgen 

er voor dat uw noodverlichting 

gegarandeerd één uur blijft branden 

zoals wettelijk verplicht is, mits 

je ze iedere vier jaar vervangt. 

Dit is echter een eenvoudige 

kwestie, want onze accupacks 

zijn bij aanschaf al voorzien van 

connectoren en de juiste bedrading. 

Met één simpele handeling doet jouw 

noodverlichtingsarmatuur het weer 

voor de komende vier jaar.

Met de hoogwaardige accu’s van 

Pro-Energy ben je er van verzekerd 

dat jouw noodverlichting altijd zijn 

werk doet wanneer dit gevraagd 

wordt.

JOUW ACCU- 
SPECIALIST VOOR  
NOODVERLICHTING

WIJ HEBBEN  
VOOR ELKE BESTAANDE 

NOODVERLICHTINGSUNIT  
EEN PASSENDE ACCU

WWW.PROLABEL.NL

GRATIS* PROLABEL 
C168 LABELPRINTER 
BIJ AANKOOP VAN 

€ 750  
AAN LABELS

*) informeer naar de voorwaarden.

MET EEN PRINTKWALITEIT 
VAN 300 DPI IS DEZE PRINTER 
GESCHIKT VOOR HET 
BEDRUKKEN VAN DRAAD- 
EN KABELCODERINGEN, 
TYPEPLAATJES, TAGS, 
COMPONENTCODERING, 
MAGNEETBAND EN SLEEVES.

ART.NR. C168 PRINTER: 94100000
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PROLABEL
C168 LABELPRINTER
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3-FASE RAIL
HOOGWAARDIG OPHANGSYSTEEM
VOOR AL UW TRACKLIGHTS 

NIEUW

VANAF  
€ 23,00

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

 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 
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Na een duidelijke briefing van de 

gemeente Castricum, is Smartflux is op het 

studiebureau begonnen met het maken 

van een lichtplan voor de wijk Plantenhove, 

met in het achterhoofd het belangrijkste 

uitgangspunt: 'lichtcomfort'. Smartflux 

heeft dit geïnterpreteerd als voldoen aan 

de richtlijn op het gehele profiel (weg en 

trottoir), enige vorm van strooilicht voor 

herkenning en oriëntatie voorbij de erfgrens 

en minimalisatie van lichthinder richting de 

woningen. Een behoorlijke uitdaging dus. 

Uiteindelijk heeft Smartflux dit kunnen 

invullen met de Icon op de 4-meter masten 

en de Pro-Vision op de 6-meter masten. 

De Icon is voorzien van een comfort 

afscherming (frosted afscherming over 

de LED’s) die het scherpe randje van de 

LED’s afhaalt en zorgt voor de benodigde 

vorm van strooilicht. De voorraad die 

Smartflux houdt van de halffabricaten, de 

flexibiliteit van het productieteam en goede 

afstemming met de installerende partij 

Ziut, hebben ervoor gezorgd dat Smartflux 

alle armaturen voor de gehele wijk binnen 

4 weken hebben kunnen uitleveren. Een 

mooie prestatie!

FOTOGRAFIE: JASPER HOF

GEMEENTE CASTRICUM  
VOLLEDIG OVER NAAR  

LED VERLICHTING
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De gemeente Castricum blijft vernieuwen. Dit keer met nieuwe 
armaturen van Smartflux in de wijk Plantenhove, waar de 
bestaande armaturen aan vervanging toe waren. Uiteraard horen 
bij vernieuwing ook nieuwe plannen, want naast het duurzame 
karakter wat deze wijk moest krijgen, wilde de bewoners graag 
meer 'lichtcomfort'. De gemeente zelf vulde dit aan met een hele 
scherpe deadline, vanwege de planning welke reeds was gemaakt. 
Een uitdaging voor Smartflux, maar niet één die uit de weg  
werd gegaan. 

Toegepast:

• Icon met comfort afscherming

• Pro-Vision Mini

• Passende optieken (lenzen)

• 3.000K 

• Voorgeprogrammeerd dimregime, 

waarbij van 24:00 tot 06:00 uur 

wordt gedimd naar 60%

• Voorgemonteerde kabel t.b.v. 

montagegemak 

• 10kV overspanning beveiliging 

voor extra bescherming van de 

elektronica

KENNIS DELEN
DOEN WE GRAAG

BEZOEK ÉÉN VAN ONZE 5 SHOWROOMS  
IN BARENDRECHT.

KRIJG UITLEG VAN EEN BETROKKEN 
TECHNISCH SPECIALIST.

BLIJF UP-TO-DATE MET DE LAATSTE 
PRODUCTTRENDS EN -INNOVATIES.

DOE MEE AAN ONZE PRODUCT- EN 
SOFTWARETRAINING IN-HUIS OF  
OP LOCATIE.
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ELEKTRO 2017
Beursfabriek Nieuwegein

VAKBEURS ENERGIE
Brabanthallen Den Bosch

ELEKTRO VAKBEURS 
Evenementenhal Hardenberg

LED EXPO
Brabanthallen Den Bosch

CUE 2018
Ahoy Rotterdam

POINT
Nedelko Barendrecht

DAG VAN DE OPENBARE RUIMTE
Jaarbeurs Utrecht

WIE GOED DOET.
GOED ONTMOET.

INNOVATIES ∞ NIEUWE PRODUCTEN ∞ DEMONSTRATIES ∞ ACTIES

KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR DE MEEST UP-TO-DATE INFO: WWW.NEDELKO.NL
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Stuur je oplossing uiterlijk 19 oktober 2017 naar info@nedelko.nl o.v.v. ‘Nedelko wielertenue’.  

Het wielertenue wordt verloot onder alle deelnemers die het juiste antwoord hebben ingestuurd.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Het nieuwe merk van Nedelko waaronder onder andere batterijen worden verkocht

2. Naast de microwave sensor optioneel leverbaar bij de LED Pro-Portal Serie

3. Wat vindt op donderdag 9 november weer plaats

4. In dit land opent Nedelko per 1 september een nieuwe vestiging

5. Merk waaronder Nedelko intelligente verlichting verkoopt

6. Dient wettelijk gezien om de 4 jaar vervangen te worden

7. Merk dat naast ABB gebruikt wordt bij uitbreiding van Holland Malt

8. Gemeente waar de Icon armaturen van SmartFlux zijn geplaatst

9. Merk dat Nedelko lanceert

10. Firma die 125 jaar actief is in Nederland

11. Van deze holding is Nedelko onderdeel

12. Bijnaam van het Sparta stadion dat Nedelko aangelicht heeft

VUL IN EN WIN!
VUL ONDERSTAANDE VELDEN IN 
EN MAAK KANS OP EEN NEDELKO 
WIELERTENUE! 

Alles wat in de lege velden dient te komen, kun je vinden in deze 
uitgave van O tech. magazine.



ACTIE: 2 + 1 GRATIS!
VOOR ALLE ET-100 
ELEMATIC 
KRIMPKOUSEN
DE ET-100 DUNWANDIGE KRIMPKOUS VAN 
ELEMATIC IS GEMAAKT VAN POLYOLEFIN EN 
IS ZELFDOVEND, FLEXIBEL EN STERK. 

Technische data
• Krimpverhouding 2:1
• Standaard kleuren: Zwart, wit, rood, blauw en 

transparant
• Werktemperatuur: -55°C t/m 135°C
• Krimp temperatuur: >90°C
• Loodvrij (behalve transparant)
• Flammability rating: Zelfdovend (behalve transparant)
• Verschillende maten verkrijgbaar 

Certificeringen
• SAE-AMS-DTL-23053/5 (ø ≤ 50,8)
• Class 1 (colour) - class 2 (transparent)
• UL224 125°C - UL cert. E 228117*
• CSA C22.22 N.198.1-98 OFT*

*) Behalve transparant. ADVIESVERKOOPPRIJS 
 PER BOX € 13,60

 
NU 3 STUKS (MIXEN MAG)

€ 27,20

NEDELKO B.V. Riga 10, 2993 LW Barendrecht T +31 (0)180 64 54 00 E info@nedelko.nl W www.nedelko.nl

MEER INFO: WWW.NEDELKO.NL OF BEL: +31 (0)180 64 54 00


