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VAN DONGE & DE ROO 
VOORZIET NIEUWE 
CONTAINER DEPOTS 
VAN INTELLIGENTE 
LED VERLICHTING

AkzoNobel
Veiligheid voorop  
met Lockout Tagout

Simpel. Snel. Solide.
ProGland voor de  
serieuze installateur

Nedelko bouwt  
duurzame relatie op  
met RAI Amsterdam

Klant aan het woord
In gesprek met Yami B.V.
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VOORWOORD

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

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

KLAAR OM SAMEN TE WERKEN?

• Meer dan 50.000 artikelen

• Veel standaard producten ruim  
op voorraad

• Snelle levertijden

• Eerlijke prijzen

• Flexibele afhaal- en 
verzendmogelijkheden

• Naast bekende merken ook eigen merken

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

• Productspecialisten met gedegen 
technische kennis

• Gegarandeerd goede service

• Projectbegeleiding: van begin tot eind 
betrokken

• Kennisdeling door middel van product-  
en softwaretraining

COLOFON
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van Nedelko B.V.

Uitgave 4 - jaargang 2 - editie 1

UITGEVER
Eigen beheer

HOOFDREDACTEUR
Niels Droger

REDACTIE
Sander Heijndijk, Joyce Karreman

MEDEWERKERS
Niels Droger, Sander Heijndijk, Joyce Karreman, 
Jonathan van den Broek, Stephan Kooijman, 
Tanja Ruijgers, Vincent Hoogstad

VORMGEVING & OPMAAK
Team Marketing Nedelko B.V.

FOTOGRAFIE
Jasper Hof, Eelco-Jan Janse, Sander Heijndijk, 
Joyce Karreman, Stephan Kooijman,  
Lourens Bezemer, Glenn van Driel

DRUK
Drukbedrijf.nl (www.drukbedrijf.nl)
Amsterdam

OPLAGE
7.500 stuks

DISCLAIMER
Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van 
wijzigingen en druk- en zetfouten.

COPYRIGHT
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomatiseerd gegevensbestand of 
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier, zonder voorafgaande toestemming  
van de uitgever.

Veel leesplezier!

Monique de Jong
Managing Director

ADRES
Nedelko B.V.
Riga 10
2993 LW Barendrecht
T 0180 64 54 00
E info@nedelko.nl

STORYTELLING
Een open en transparante communicatie is 

van het grootste belang voor het verbeteren 

van de klantrelatie. Vertel je verhaal en laat 

zien waar je mee bezig bent. Door storytelling 

ziet onze doelgroep wat Nedelko doet, 

bezighoudt, maar vooral ook; wat wij voor jou 

als klant kunnen betekenen. 

Het O tech. magazine speelt hierin een 

belangrijke rol. Waar het O tech. magazine 

vorig jaar voor het eerst bij je op de mat  

viel, ligt nu alweer de vierde editie van  

‘Jouw Nedelko magazine’ voor je. De eerste 

van deze jaargang.

Hierin wordt duidelijk dat onze zes business 

units voor elke vraag uit de markt de juiste 

oplossing kunnen bieden. Deze diversiteit 

binnen de organisatie wordt in de O tech.  

goed zichtbaar. We brengen mooie projecten 

uit verschillende marktsegmenten onder  

de aandacht. 

Vooral de samenwerking tussen meerdere 

partijen om dergelijke projecten tot een goed 

einde te brengen doet ons deugd. Nóg meer 

de samenwerking zoeken en werken aan 

duurzame partnerships is naast het bouwen 

aan een sterke klantrelatie dan ook iets dat bij 

Nedelko hoog op de prioriteitenlijst staat.

Kortom, 2018 brengt wederom genoeg 

uitdagingen met zich mee.

TIJDENS DIT SCHRIJVEN,  
HALVERWEGE APRIL, KUNNEN  
WE WEL STELLEN DAT DE  
LENTE IS LOSGEBARSTEN.  
EINDELIJK! OOK BIJ NEDELKO  
SCHIJNT DE ZON. EIGENLIJK  
IS DEZE CONTINU BLIJVEN  
SCHIJNEN. 2017 BRACHT  
ONS NIEUWE SUCCESSEN,  
MEDE DOOR NIEUWE  
INITIATIEVEN OP VERKOOP-  
EN MARKETINGVLAK.
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PORT OF BUSINESS
Nedelko is toegetreden tot het grootste 

communicatieplatform van Zuid-Holland 

Zuid; Port of BUSINESS. Port of BUSINESS 

is er om regionale professionals samen te 

brengen, dus organiseren zij het hele jaar 

door een keur aan bijeenkomsten.

NEDELKO AMBASSADEUR VAN 
MADE BLUE FOUNDATION
MADE BLUE realiseert schoon drinkwater 

in ontwikkelingslanden door ons dagelijks 

watergebruik te spiegelen in liters. Om 

dit kracht bij te zetten schenkt Nedelko 

op korte termijn plat of bruisend water 

aan haar klanten via een speciaal 

daarvoor geïnstalleerde MADE BLUE 

leidingwaterkoeler inclusief taptoren.

PROLUMIA CATALOGUS 2018
Eind mei 2018 ligt de nieuwe Prolumia 

catalogus op de plank. Deze dikke pil van 

meer dan 400 pagina’s (!!!) vertelt jou 

alles over ons hoogwaardige assortiment 

LED verlichting. Wil jij er als eerste één 

ontvangen? Stuur dan nu alvast een mail 

naar info@nedelko.nl en vraag hem aan. 

NEDELKO OUTLET STORE
De Nedelko outlet store is nu online! Je 

profiteert hier van kortingen tot wel 80% 

op veel kabel- en installatiemateriaal, 

LED verlichting, veiligheids-, audio- en 

energieproducten. Nieuwsgierig?  

Kijk voor meer informatie op pagina 4.

BEZOEK ONZE SHOWROOMS
Op ons hoofdkantoor in Barendrecht 

bevinden zich meerdere showrooms waar 

we je graag laten kennismaken met onze 

producten en oplossingen. Kom eens 

gezellig langs! Bel voor een afspraak met 

0180 64 54 00.

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 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

N
IE

U
W

S



WWW.NEDELKO.NL

ONZE OUTLET STORE IS NU ONLINE
KORTINGEN TOT WEL 80% OP VEEL

KABEL- & INSTALLATIEMATERIAAL, LED VERLICHTING, 

VEILIGHEIDS-, AUDIO- EN ENERGIEPRODUCTEN

KIJK SNEL OP WWW.OUTLET.NEDELKO.NL

GRATIS VERZENDING 
VANAF 60 EURO

SNELLE LEVERING 
OP JOUW WERKPLEK

ADVIES VAN 
EEN SPECIALIST

HOOGSTE KWALITEIT
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INDU-TOOLS  
WERKT MET DE 
VEILIGHEIDSHAKEN  
VAN CABLESAFE

Met 40 man in dienst spelen zij continu 

in op de vraag van de klant. Met één 

telefoontje neemt INDU-TOOLS al jaren 

de organisatie rondom materieel uit 

handen. Op het gebied van aggregaten, 

compressoren, as-apparatuur en 

pneumatische, hydraulische, handmatige 

en elektrische gereedschappen en 

machines. Kortom, alles wat nodig is voor 

het project.

BEDRIJFSKLEUREN
Veiligheid staat in het werkgebied 

centraal. Nedelko levert al jarenlang 

Cablesafe veiligheidshaken aan  

INDU-TOOLS... de laatste jaren zelfs 

voorzien van bedrijfsnaam én in hun 

eigen bedrijfskleuren. Dit zorgt voor 

herkenbaarheid in- en rondom de 

projecten.

Veiligheidshaken – ook wel S-Haken 

genoemd – worden toegepast bij 

onderhoud, turnaround, industriële 

constructiewerken als veiligheidsproduct 

voor het ophangen van slangen, kabels 

en uitrustingsstukken welke niet op 

de werkvloer mogen blijven liggen. 

Met Cablesafe houd je de werkvloer 

netjes, overzichtelijk en vooral 

veilig! Vele multinationals schrijven 

Cablesafe veiligheidshaken voor in de 

bedrijfsprocessen om zo te voldoen aan 

de veiligheidsnormen.
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INDU-TOOLS is al sinds 2006 klant van Nedelko. Dit in Rotterdam 
gevestigde bedrijf is een vooruitstrevende verhuurder op het 
gebied van industrie, metaal en offshore. Net als bij Nedelko staat 
uitgebreide service aan de klant centraal.

FOTOGRAFIE: GLENN VAN DRIEL



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

DENNIS HARTLOOPER
PRODUCT & SALES  
MANAGER

DRIJVENDE KRACHT
Dennis Hartlooper is een grote, drijvende 

kracht binnen de Nedelko organisatie. 

Waar hij, na op commercieel vlak zijn 

sporen te hebben verdiend, in 1999 als

Binnendienstmedewerker fris en fruitig 

kwam binnenlopen, is hij in bijna twintig 

jaar uitgegroeid tot een Product & Sales 

Manager waar je op kunt bouwen. 

“Ik heb altijd heel veel willen doen 

binnen Nedelko en daarom heb ik ook 

zeer weinig ‘nee’ gezegd in de jaren dat 

ik hier nu werk. Hoewel dit op sommige 

momenten best zwaar is geweest, heb 

ik er enorm veel van geleerd. Mede door 

de ervaring en kennis die ik toentertijd 

heb opgedaan, ben ik nu zeer breed 

inzetbaar.”

DE NEDELKO TY-RAP
In de afgelopen jaren heeft Dennis 

Hartlooper een grote verschuiving in 

producten meegemaakt. Waar Nedelko 

op het moment onder de eigen merknaam 

Prolumia vooral LED verlichting op de 

markt brengt, was dit vóór 2008 nog niet zo. 

Voorheen stond Nedelko namelijk bekend 

om zijn Ty-raps®. “Vroeger werden kabels 

met touwtjes aan elkaar gebonden, wat 

heel lang duurde en vooral kapotte vingers 

opleverde. Nedelko heeft voor dit specifieke 

probleem gezocht naar oplossingen en vond 

deze bij het Amerikaanse bedrijf Thomas 

& Betts, de grondlegger van de Ty-Rap®. 

Nedelko heeft in goed overleg de Ty-Rap® 

naar Europa gehaald”, vertelt Dennis trots. 

Door het op een juiste manier vermarkten 

van de naam Ty-Rap® is het product hier erg 

Nedelko zit in het DNA van Dennis Hartlooper. Als Product & 
Sales Manager Bevestigings- en Installatiematerialen zet Dennis 
zich al bijna twintig jaar lang iedere dag in om het onze klanten 
naar hun zin te maken. “Ik streef naar een fijne en hechte band 
met onze klanten en zorg ervoor dat de goede naam van Nedelko 
gehandhaafd blijft. Iedere dag haal ik het beste uit mezelf  
en zet mezelf in waar het op dat moment het meest nodig is.”  
Dit doet hij met een brede lach, een opgewekte houding  
en een zeer positieve attitude. 

We zijn allemaal belangrijk,  
want we doen het samen.  

We zijn allemaal een verlengde  
van elkaar.
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FOTOGRAFIE: JOYCE KARREMAN

groot geworden. Al jaren is de Ty-Rap® een 

begrip binnen de elektrotechnische sector 

en wordt er vrijwel niets anders gebruikt 

om kabels te bundelen. Een begrip zo groot 

dat de merknaam zelfs een soortnaam 

is geworden. “Laat aan een willekeurig 

persoon een bundelbandje zien en 9 van de 

10 zullen zeggen dat het een ‘Ty-Rap’ is, ook 

al is de kabelbinder van een ander merk. Dat 

is toch prachtig!?”

GROTE TROTS
Als je aan Dennis vraagt waar hij het 

meest trots op is, dan krijgt hij gelijk een 

brede grijns op zijn gezicht. “Dit,” zegt hij 

met gespreide armen, terwijl hij om zich 

heen kijkt. “Ik ben erg trots op Nedelko 

zelf en de naam die de organisatie in de 

afgelopen jaren heeft opgebouwd. Ik mag 

mezelf gelukkig prijzen dat ik hieraan heb 

mogen meewerken.” De goede interne 

samenwerkingsverbanden hebben ertoe 

geleid dat Nedelko altijd heeft kunnen 

blijven doordraaien, ook in slechte tijden. 

“We zijn allemaal belangrijk, want we doen 

het samen. We zijn allemaal een verlengde 

van elkaar.”

MOOIE VOORUITZICHTEN
Hoewel twintig jaar een lange tijd is, is 

Dennis Hartlooper zeker nog niet klaar 

met Nedelko. “De meeste producten die ik 

verkoop zijn de zogeheten commodities, 

oftewel snelle gebruiksartikelen. Iedereen 

gebruikt het, echter heeft het een lage 

interesse bij de klant, waardoor er weinig 

productontwikkelingen zijn.” Omdat 

hij deze ontwikkelingen soms wel een 

beetje mist, wil Dennis graag een nieuwe 

productgroep toevoegen dat past bij de 

huidige producten die hij veelal verkoopt. 

“Ik zie het erg zonnig in en zie dit in de 

komende twee jaar zeker wel gebeuren. 

Het lijkt me waanzinnig om onze klanten 

blij te maken met een heel nieuw product, 

zoals we dat destijds gedaan hebben. Ik 

ben benieuwd waar de markt ons heen 

leidt qua vernieuwende producten. 

Stiekem hoop ik op iets dat net zo’n 

impact zal hebben als onze Ty-Raps®,” 

grapt Dennis. 
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“HET LIJKT ME 
WAANZINNIG OM ONZE 
KLANTEN BLIJ TE MAKEN 
MET EEN HEEL NIEUW 
PRODUCT.”
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PRO-ENERGY
AA EN AAA BATTERIJEN &
NOODVERLICHTING 
ACCUPACKS

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)

PRO-ENERGY NOODVERLICHTING ACCUPACKS
Met de accupacks van Pro-Energy heb je altijd een streepje voor. Onze accupacks zijn speciaal ontwikkeld voor  

noodverlichtingsarmaturen en voldoen aan de NEN 1010 en NEN 1838 normen. De accupacks van Pro-Energy zorgen 

ervoor dat jouw noodverlichting gegarandeerd één uur blijft branden zoals wettelijk verplicht is, mits je ze iedere  

vier jaar vervangt.

Met de hoogwaardige accu’s van Pro-Energy ben je ervan verzekerd dat jouw noodverlichting altijd zijn werk doet  

wanneer dit gevraagd wordt.

VANAF

€ 6,83 
(EXCLUSIEF VWB)



9O tech. magazine is een uitgave van www.nedelko.nl 0180 64 54 00

Verminder daarom het risico op 

productverontreiniging en gebruik 

detecteerbare kunststof kabelbinders van 

ABB binnen jouw productieomgeving.

Met de detecteerbare Ty-Rap® kan tevens 

een HACCP-conform systeem opgezet 

worden dat voldoet aan de regelgeving 

voor voedselveiligheid.
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De voedselverwerkende industrie kent hoge eisen op het 
gebied van kwaliteit en voedselveiligheid. Het laatste dat je 
wilt, is dat de consument verkeerde ‘ingrediënten’ in zijn eten 
vindt. Besmettingsrisico’s of terugroepacties moeten worden 
vermeden. Er is alles aan gelegen om reputatieschade van het 
merk te voorkomen. 

HELP!  
WAT ZIT ER IN 
MIJN SNOEP?!
VOORKOM 
ONAANGENAME 
VERRASSINGEN

• Eenvoudig detecteerbaar door 
metaal-, röntgen- en visuele 
detectiesystemen

• Gemaakt van een polymeer-
verbinding met additieven die 
het magnetisme en de dichtheid 
versterken

• Opvallende helderblauwe kleur 
maakt visuele detectie gemakkelijk

• Tevens verkrijgbaar in halogeenvrije 
uitvoering van detecteerbaar nylon 
(NDT) en polypropyleen (PDT) voor 
de vloeistofverwerkende industrie 

• Speciaal gereedschap en accessoires 
leverbaar

VOORDELEN
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NEDELKO  
BOUWT DUURZAME  
RELATIE OP MET  
RAI AMSTERDAM

OVERSTAPPEN
In samenwerking met SPIE werden in 

2016 de eerste contacten gelegd tussen 

RAI Amsterdam en Nedelko. Al snel werd 

duidelijk dat de armaturen van Prolumia 

een voorname rol zouden gaan spelen 

in de voor RAI Amsterdam belangrijke 

overstap naar duurzame LED verlichting. 

Een belangrijk criterium daarbij was dat 

het licht naast puur functioneel ook echt 

iets moest toevoegen aan de sfeer en de 

beleving in en rondom de RAI.

Na een aantal positieve testen met de 

Prolumia LED I-Panels voor toepassing in 

onder andere de kantoorruimtes, kwam 

een eerste succesvolle levering van deze 

armaturen tot stand. 

PROJECTEN
In het voorjaar van 2017 werd het compleet 

gerenoveerde paviljoen achter RAI 

Amsterdam geopend voor publiek. Binnen 

deze vernieuwde evenementenlocatie 

met restaurant, diverse terrassen, 

buitenbars en aanlegsteigers, vonden de 

Prolumia LED strips in profiel, trimless 

I-Panels en downlights hun toepassing. 

Een uitdagende opdracht met een mooi 

eindresultaat.

Hierna volgde al snel de aanvraag voor 

het verlichten van het nieuw gebouwde 

Delta Café. De wens was om in deze 

ruimte geen gebruik te maken van 

armaturen. De Prolumia LED strips 

boden een uitkomst. Speciaal in RAL-

kleur gespoten aluminium koelprofielen 

bieden plaats aan Prolumia LED strips 

die eenvoudig gedimd kunnen worden en 

schakelen tussen koud wit en warm wit. 

RAI Amsterdam staat al jaren bekend als toplocatie voor 
congressen, beurzen, vergaderingen, feesten, theatershows  
en elk ander denkbaar evenement. Verlichting is hierbinnen  
een belangrijk onderdeel.
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Op die manier bepaalt men op basis van 

de eigen wensen de sfeer in het café.

Het Elicium Centre, het jongste gebouw 

van RAI Amsterdam, bestaat uit een 

ballroom en diverse vergaderzalen. Eén 

van deze ruimtes is inmiddels voorzien 

van de Prolumia LED I-Panels in een 

4000K uitvoering. De armaturen zorgen 

voor een egale lichtverdeling en het 

gewenste lichtniveau.

Begin maart 2018 is het project met 

betrekking tot het aanlichten van de 

hoofdentree bij de RAI opgeleverd. 

De gevel wordt aangelicht door 300W 

RGBW wall washers die allen via 

DMX worden aangestuurd. Rondom 

evenementen kan de gevel de kleur 

krijgen die past bij dat moment.

DUURZAAM
Door de mooie opdrachten met 

succesvolle afloop die Nedelko in 

samenwerking met SPIE voor RAI 

Amsterdam heeft mogen uitvoeren, is 

een duurzame relatie ontstaan. Aan de 

hand van duurzaamheidsplannen die 

momenteel geschreven worden, is er 

ook in de toekomst voor Nedelko een 

belangrijke rol weggelegd. 

Er lopen verschillende testen met 

Prolumia LED armaturen waarbij de eerste 

uitkomsten zeer positief te noemen zijn. 

Tal van kansen dus die Nedelko zeker niet 

onbenut zal laten.
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BEGIN MAART 2018 IS HET 
PROJECT MET BETREKKING 
TOT HET AANLICHTEN VAN 
DE HOOFDENTREE BIJ DE 
RAI OPGELEVERD.

Toegepast:

• Prolumia (Trimless) LED I-Panels

• Prolumia LED Strips

• Prolumia LED Downlights

• Prolumia RGBW LED Wall Washers

BRON: WWW.RAI.NL
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AKZONOBEL 
VEILIGHEID VOOROP 
MET LOCKOUT 
TAGOUT

Met ongeveer 1.500 werknemers is de 

vestiging in Sassenheim van AkzoNobel 

de grootste in Nederland. Op deze locatie 

maken ze verschillende soorten verf en lak. 

Naast het produceren hiervan, wordt er 

ook research gedaan in het laboratorium 

dat hier gevestigd is. Mede door dit lab 

is AkzoNobel te allen tijde op zoek naar 

nieuwe oplossingen op onder andere 

het gebied van veiligheid. Nedelko zou 

Nedelko niet zijn als wij niet zeer passende 

veiligheidsoplossingen konden bieden.

COMBINATIEPRODUCT
AkzoNobel schafte altijd al Lockout 

Tagout van Nedelko aan, maar 

door een opkomende markt met 

verscheidene nieuwe voorzieningen, 

werd het bedrijf ook geconfronteerd met 

aangescherpte eisen vanuit de eigen 

organisatie. AkzoNobel zocht hierbij 

naar een heel specifieke oplossing 

waarbij Nedelko een heel mooi nieuw 

combinatieproduct aan kon bieden: de 

zekeringsdummy met Lockout Tagout. 

Deze vernuftige dummy’s voorkomen 

het inschakelen van energietoevoer 

uit de stoppenkast. Door het hangslot 

toe te voegen voorkom je dat iemand 

ongevraagd de dummy kan verwijderen. 

Daarnaast zorgt deze slimme Lockout 

Tagout combinatie ervoor dat dat er 

minder onderdelen nodig zijn voor een 

volledige veiligstelling. “Nedelko laat 

hiermee zien dat ze meedenkt met de 

klant en denkt vanuit veiligheid. Door een 

Lockout Tagout voorziening zo eenvoudig 

mogelijk te maken bevordert dit het 

gebruik en daarmee de veiligheid,” aldus 

Arthur van Duyvenbode (Plv. teamleider / 

IV-laagspanning) van AkzoNobel. 

Nedelko is trots op het feit dat AkzoNobel 

voor Nedelko kiest. Ook in de toekomst 

zal Nedelko AkzoNobel op het gebied van 

veiligheid blijven voorzien van advies en 

maatoplossingen.
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Bij Nedelko staat veiligheid op de eerste plek en dat weten 
onze klanten. Zo ook AkzoNobel Paint & Coatings; op het 
gebied van veiligheidstoepassingen al sinds 2009 een trouwe 
klant van Nedelko.
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VEILIG WERKEN 
AAN ELEKTRISCHE 
INSTALLATIES?
LOCKOUT VOOR 
SCHROEFZEKERINGEN

DUMMY SCHROEF-
ZEKERING DII 
TE BEVEILIGEN MET HANGSLOT

Art.nr.: 10000865

DUMMY SCHROEF-
ZEKERING DIII 
TE BEVEILIGEN MET HANGSLOT

Art.nr.: 10000866

SPECIALE SLEUTEL 
VOOR HET AANBRENGEN  

VAN DUMMY

Art.nr.: 10000867

BESCHERM JE WERKNEMERS
Deze unieke dummy’s beveiligen werknemers die aan elektrische installaties werken tegen ongewild  

en onverwacht inschakelen van de elektriciteit. In tegenstelling tot vele andere uitvoeringen zijn  

deze te voorzien van een hangslot om een nog veiligere omgeving te creëren.

EIGENSCHAPPEN
• Vervaardigd uit niet-geleidend kunststof

• Geschikt voor DII (KII) en DIII (KIII)

• Worden aangebracht en verwijderd door middel van een speciale sleutel

VERKRIJGBAAR VANAF € 23,55
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VAN DONGE & DE ROO  
VOORZIET NIEUWE  
CONTAINER DEPOTS  
VAN INTELLIGENTE  
LED VERLICHTING

FIJNE SAMENWERKING
In de vaak drukke havengebieden is het 

creëren van een veilige werkomgeving 

van essentieel belang. Goede verlichting 

is hierbinnen een belangrijk onderdeel. De 

al jarenlange fijne samenwerking tussen 

Nedelko en D&R Group, met daarbij het 

gegeven dat er vanuit het verleden al 

meerdere verlichtingsprojecten naar volle 

tevredenheid zijn opgeleverd, maakte 

het dat Van Donge & De Roo ook nu een 

beroep deed op Nedelko. 

TURN-KEY
De business unit SmartFlux heeft met 

haar kennis en expertise op het vlak van 

slimme LED verlichting een turn-key 

lichtoplossing geleverd conform de NEN-

EN 12464-2 norm. De volledige installatie 

is lichttechnisch overgewaardeerd zodat 

bij calamiteiten de lichtvoorziening 

kan worden opgeschaald middels de 

voorziene intelligente aansturing. Op 

basis van de ontzorgingswens vanuit 

Van Donge & De Roo heeft SmartFlux 

tevens zorggedragen voor de levering en 

plaatsing van masten van 30 meter hoog.

Van Donge & De Roo maakt momenteel een behoorlijke groei 
door. Bijkomend positief gevolg hiervan is dat zij twee van hun 
container depots op de Maasvlakte Rotterdam en in de Haven van 
Antwerpen hebben uitgebreid.

HOGE GELIJKMATIGHEID, 
HOGE KLEURWEERGAVE EN 
MINIMALE VERBLINDING
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Het resultaat mag er zijn. De 

lichtoplossing voorziet in een hoge 

gelijkmatigheid, een hoge kleurweergave 

en een minimale verblinding.
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Toegepast:

• Prolumia LED Pro-Beam armaturen

• Maximale lichtstroom van  

110.000 lumen

• Specifieke optieken (lenzen)

• 5.000K

• SmartFlux Comfortline node; 

connected light

• 30 meter hoge conische masten 

inclusief kroon

FOTOGRAFIE: JASPER HOF
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DARLING 
INGREDIENTS  
ZET VEILIGHEID  
OP ÉÉN

LOCKOUT TAGOUT
Darling Ingredients, een wereldspeler 

in de duurzame verwerking van 

natuurlijke ingrediënten en producten, 

is een organisatie waarbij veiligheid 

voorop staat. Doordat zij werken met 

veelal natuurlijke producten mag hier 

natuurlijk niets fout gaan tijdens het 

productieproces. In 2015 hebben zij 

daarom Nedelko gevraagd om Lockout 

Tagout systemen te implementeren bij 

hun dochterbedrijven Rendac, Sonac en 

Ecoson, allen in Nederland. Dit is zo goed 

bevallen, dat er in 2016 verschillende 

Lockout Tagout trainingen georganiseerd 

zijn voor circa 80 man personeel, 

geïnitieerd vanuit Nedelko. 

TRAININGEN
De Lockout Tagout trainingen 

van Nedelko zijn veelal geënt op 

bewustwording, adviesgeving en 

productbeleving van alle Lockout 

Tagout systemen. Iedere deelnemer 

is na de training volledig in staat 

veilig te werken tijdens onderhouds-, 

schoonmaak- en herstelwerkzaamheden. 

Dit volgens de wettelijke eisen en 

veiligheidsvoorschriften. Daarnaast 

zal een ieder preventieve maatregelen 

kunnen treffen om ongevallen en schade 

aan machines, en zichzelf, te kunnen 

voorkomen. Ook wordt er besproken hoe 

men de Lockout Tagout procedure op een 

correcte wijze uitvoert.

INTERNE VEILIGHEID
De installatie van de verschillende 

Lockout Tagout systemen bij Darling 

Ingredients en de trainingen voor het 

personeel hebben gezorgd voor een 

verhoging van het veiligheidsniveau 

binnen de organisatie. Het aspect 

veiligheid staat nu en vanzelfsprekend 

ook in de toekomst hoog in het vaandel 

bij Darling Ingredients. Zo is er in 2017 

geïnvesteerd in veiligheidssignalering 

en wordt er op dit moment gewerkt aan 

leidingidentificatie in de verschillende 

fabrieken.
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Ieder jaar worden duizenden arbeidsongevallen voorkomen 
door een juiste implementatie van Lockout Tagout systemen. 
Darling Ingredients is een organisatie waarbinnen het gebruik 
van Lockout Tagout van het grootste belang is. Niet alleen 
op productniveau, maar ook door middel van het geven van 
gekwalificeerde trainingen aan het personeel heeft Nedelko 
een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het creëren van 
een veilige werkomgeving.

FOTOGRAFIE: LOURENS BEZEMER
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We make smart lighting controllers.
LightShark is een platformonafhankelijk lichtregelsysteem met 8 DMX-universes. Maak je eigen multischerm-

besturingssysteem met behulp van een ultrasnelle webgebaseerde gebruikersinterface. Met dit concept biedt 

LightShark een plug & play-oplossing, zonder dat er software of stuurprogramma’s op een computer dienen  

te worden geïnstalleerd.

Een webbrowser is het enige dat je nodig hebt om toegang te krijgen tot de software, welk besturingssysteem  

je ook hebt (iOS, Android, Linux, Windows, MacOS). Het innovatieve LightShark lichtregelsysteem is dé perfecte 

oplossing voor o.a. nachtclubs, middelgrote en zakelijke evenementen, scholen en DJ’s.

LightShark heeft een duidelijke en eenvoudige gebruikersinterface. Elke lichtontwerper kan in slechts  

15 minuten 100% van de functionaliteit van de LightShark gebruiken. Dankzij de ingebouwde FX-engine  

zijn nieuwe gebruikers in staat om zonder enige technische kennis de perfecte looks te creëren.

LightShark. Simply powerful.
Kracht en eenvoud komen samen in het LightShark lichtregelsysteem. Met slechts 4 tabbladen  

heb je toegang tot alle functies, waardoor je in recordtijd een geweldige lichtshow neerzet.

www.lightshark.nl

Een nieuw 
innovatief 
concept.
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ERIK DIELEN 
DIRECTOR  
NEDELKO BELGIË

TEAM
Waar Erik ooit begon als Accountmanager 

en later doorgroeide tot Sales Manager, 

heeft hij zich verder kunnen ontplooien 

tot directeur van Nedelko België. Hij 

weet dus als geen ander hoe het er op 

de werkvloer aan toe gaat. Erik hecht 

waarde aan een open en gezonde 

bedrijfscultuur. Communicatie is hierin 

voor hem een belangrijke factor. “Door 

een open en transparante communicatie 

met mijn medewerkers blijf ik op de 

hoogte van de ontwikkelingen binnen het 

bedrijf en kan ik waar nodig bijsturen via 

het voorhouden van mogelijke opties”, 

vertelt Erik. Door de jaren heen heeft 

Erik op deze manier een hecht team om 

zich heen gebouwd waarbij hij een ieder 

zijn talenten ten volste laat benutten. 

Niet voor niets boekt Nedelko België de 

laatste jaren succes na succes.

Ook zet Erik in op ontwikkeling. “Elk 

individu krijgt de kans door te groeien 

middels educatie of carrièrekansen.” Het 

team is steady en daar is Erik trots op. 

“Veel van mijn teamleden zijn al meer dan 

tien jaar aan boord.” 

Er wordt veel gedaan aan teambuilding. 

Zo stond er onlangs bijvoorbeeld 

nog een etentje in The Jane van de 

Waar Nedelko ooit de lokale markt bediende en het daarna 
uitgroeide tot een landelijke speler, opereert het inmiddels ver 
buiten de Nederlandse landsgrenzen. Naast een vestiging in 
Tsjechië en een onlangs geopende vestiging in Duitsland, opende 
Nedelko om de groei kracht bij te zetten reeds in 1997 haar tweede 
vestiging in België. In Wilrijk welteverstaan. Sinds 2011 zijn ze 
gehuisvest in Edegem, onder de rook van Antwerpen. Erik Dielen, 
Director Nedelko België, heeft de dagelijkse leiding over een team 
van 9 mensen. Wat is zijn visie en wat maakt de Nedelko vestiging 
bij onze zuiderburen zo succesvol?

Door een open en  
transparante communicatie  

met mijn medewerkers blijf ik op de 
hoogte van de ontwikkelingen  

binnen het bedrijf.
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Nederlandse sterrenchef Sergio Herman 

op het programma. “Deze initiatieven 

worden zo goed ontvangen door het 

team, dat het zich in enthousiasme en 

werktevredenheid laat terugbetalen.”

WERKWIJZE
Nedelko België werkt uitsluitend via 

de groothandel, maar biedt naar wens 

wel technische ondersteuning aan de 

eindklant. “Aftersales is een belangrijk 

onderdeel binnen het verkoopproces. Vlot 

kunnen schakelen is zeker in deze tijd een 

must. Vragen moeten zo snel mogelijk 

beantwoord worden, in ieder geval binnen 

48 uur”, zegt Erik. Ook wordt er geluisterd 

naar feedback vanuit de markt. “De wensen 

van de klant zijn voor Nedelko België dé 

drijfveer om zich als organisatie door te 

blijven ontwikkelen.” Als voorbeeld noemt 

Erik het verder optimaliseren van het 

inkoopproces om zodoende de markt nog 

sneller van de juiste producten te kunnen 

voorzien. “Ook de continue zoektocht naar 

innovatieve producten binnen het toch al 

vooruitstrevende productenpakket is iets 

waar wij veel aandacht aan besteden”, 

vertelt Erik.

 TOEKOMST
De ambitie van Erik is om ook in Franstalig 

Wallonië meer voet aan de grond te 

krijgen. Zo wordt er momenteel hard 

gewerkt aan een nieuwe Franstalige 

Nedelko website en is onlangs het 

team verder uitgebreid met een 

Accountmanager voor deze specifieke 

regio. Erik vertelt dat het doel is om 

uiteindelijk in heel België bekend te 

staan als dé technisch specialist. “Een 

mooi doel, zeer reëel ook. Zeker met de 

toewijding van het ganse team in Edegem 

en de goede ondersteuning van het 

hoofdkantoor in Nederland.”

“AFTERSALES IS  
EEN BELANGRIJK  
ONDERDEEL BINNEN  
HET VERKOOPPROCES. 
VLOT KUNNEN SCHAKELEN 
IS ZEKER IN DEZE TIJD  
EEN MUST.”
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FOTOGRAFIE: JASPER HOF
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CONNEXXION  
BUSSTALLING  
IN HEINENOORD  
STAPT OVER OP  
LED VERLICHTING

VERVANGEN
Voor al deze ruimtes binnen de stalling 

wilde vervoersmaatschappij Connexxion de 

conventionele verlichting laten vervangen 

door LED verlichting. Samen met Steutel 

Installatietechniek werd er een passende 

lichtoplossing geboden voor alle vertrekken 

binnen de busstalling. Na het doen van een 

aantal positieve testen met het Prolumia 

LED Pro-Aqua armatuur is deze in zowel de 

stalling alsook de werkplaats en keurings- 

en wasstraat breed toegepast.

KWALITEIT
Waar eerst de kwaliteit van de verlichting 

te wensen overliet en er op meerdere 

plaatsen binnen de stalling simpelweg 

niet voldoende licht aanwezig was, is dit 

nu verleden tijd. Het gewenste lichtniveau 

wordt overal behaald. Tegelijkertijd is 

het totale opgenomen vermogen enorm 

teruggedrongen. In de oude situatie 

brandde er dagelijks 23.632 Watt aan 

verlichting waar dit nu 11.619 Watt 

bedraagt.
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Wanneer één van de bussen 
van vervoersmaatschappij 
Connexxion niet nodig is voor 
de dienst wordt deze over 
het algemeen in een stalling 
geplaatst. Over heel Nederland 
verspreid heeft Connexxion 
meerdere van deze stallingen. 
Zo ook in Heinenoord. Naast 
een busstalling heeft deze 
locatie ook de functie van 
werkplaats, keuringsstraat  
en wasstraat.

Toegepast:

• Prolumia LED Pro-Aqua

FOTOGRAFIE: EELCO-JAN JANSE
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WWW.PROLUMIA.NL

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

NIEUW

VANAF  
€ 101,00

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

 OPBOUWARMATUREN MET  
 MINIMALISTISCH DESIGN 

 HOGE RA WAARDE (KLEURWEERGAVE) 

 SPIEGELOPTIEK EN VERDIEPTE  
 LED MODULE OM HINDERLIJKE  
 VERBLINDING TEGEN TE GAAN 

 ARMATUUR IS SIMPEL TE MONTEREN 

 VOEDING GEÏNTEGREERD  
 IN BEHUIZING 

LED PRO-SPACE SERIE
HET STRAKKE EN RANDLOZE DESIGN MAAKT IEDER INTERIEUR COMPLEET

VANAF  
€ 32,00

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

 HOOGWAARDIGE ALUMINIUM BEHUIZING  
 MET POLYCARBONATE AFSCHERMING  

 UNIFORM OPLICHTEND RANDLOOS DESIGN  

 VERKRIJGBAAR IN DIVERSE FORMATEN  
 IN HET ROND EN HET VIERKANT 

 ZEER GERINGE INBOUWDIEPTE 

 WATERDICHT (IP66) EN SLAGVAST (IK08) 

WWW.PROLUMIA.NL

WWW.PROLUMIA.NL

NIEUW

LED PRO-RIO  
SURFACE C

LED PRO-RIO  
SURFACE D

LED PRO-RIO  
SURFACE E

14W

26W

45W
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GEZELLIGE BEDRIJVIGHEID 
BIJ NEDELKO 

MAAR WIE ZIT NU PRECIES WAAR?

Het pand van Nedelko is niet te missen vanaf de A29. De grote raampartijen,  
de niet alledaagse constructie, de hellende parkeerplaats... En laten we vooral  
de indrukwekkende LED verlichting ‘s avonds niet vergeten. Maar hoe mooi 
Nedelko ook aan de buitenkant is, van binnen is het zo mogelijk nóg mooier!  
Niet alleen qua design, maar ook met heel veel mooie mensen, die verschrikkelijk 
mooi werk doen. Maar... wie zit precies waar en wat doen we nu eigenlijk?  
Graag geven we je een kijkje binnen het pand van Nedelko.

Frank van den Adel
Product & Sales Manager Veiligheid & 
Identificatie
“Wij adviseren klanten over 
veilig werken, met bijvoorbeeld 
Flangeguards en Lockout Tagout. 
Ook zorgen wij met ProLabel voor de 
juiste identificatie-oplossing.” 

Eric Verstijlen
Product & Sales Manager AVL-Pro
“AVL-Pro biedt een groot pakket 
audio-, video- en lichtapparatuur aan. 
Wij helpen jou graag met het vinden 
van de juiste oplossingen.” 

Olaf Bitter
Product & Sales Manager Energy 
“Als team bedenken we dagelijks 
oplossingen voor toepassingen op 
het gebied van energie, connectoren, 
accu’s en meer.” 

Wesley van Golden 
Product & Sales Manager Openbare 
Verlichting  
“SmartFlux handelt in het kader van 
de markt en haar behoeftes binnen 
de openbare verlichtingsmarkt. 
Wij zorgen voor turn-key 
lichtoplossingen.”

Showroom  
Openbare verlichting

Showroom  
Energie

Showroom  
Audio, video & licht

ReceptieMagazijn

Telemarketing

IT
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Monique de Jong
Managing Director
“Met Nedelko werken we elke 
dag aan het verstevigen van de 
marktpositie en het opbouwen van 
duurzame relaties. Wij doen nét dat 
beetje extra voor de klant.” 

Jurgen van Zantvliet
Product & Sales Manager LED  
verlichting
“Met het ruime productassortiment 
van Prolumia en onze inhoudelijke 
kennis kunnen wij altijd de juiste 
oplossing bij ieder vraagstuk plaatsen.” 

Dennis Hartlooper
Product & Sales Manager Kabel & 
Installatiemateriaal
“Wij specialiseren ons vooral in 
elektrotechnische materialen en 
zorgen met onze producten dat jouw 
elektra goed en veilig kan worden 
geïnstalleerd.” 

Patrick Bjorkman
Warehouse Manager & Head TD
“Onze technische dienst draagt zorg 
voor een veilige en onderhouden  
werkomgeving en lost snel en 
accuraat problemen op.” 

Niels Droger
Marketing Manager
“Mede door de inzet van het 
marketingteam heeft Nedelko zich 
een sterke positie verworven in een 
markt die continu om verandering en 
aanpassing vraagt.” 

Showroom  
Energie

Showroom Kabel & 
Installatiemateriaal

Showroom Veiligheid 
& Identificatie

Showroom  
Prolumia

Vergaderruimtes

CTS Group
3de verdieping

Technische Dienst

Marketing
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De nieuwe antimicrobiële 

kabelbescherming van ABB is 

ontworpen met deze eisen in het 

achterhoofd en beschermt complexe 

verwerkingsapparatuur met gevoelige 

elektrische bedradingssystemen, 

bedieningselementen en 

automatisering.

ABB heeft in samenwerking met 

technologiepartner BioCote de 

antimicrobiële kabelbescherming 

geïntegreerd in een vloeistofdichte 

hoes. Het nieuwe systeem vormt 

een alternatief voor andere soorten 

leidingsystemen en is perfect 

geschikt voor de bescherming van 

verwerkingsapparatuur en het 

omliggende procesgebied. Met de 

bijbehorende fittingen biedt ABB een 

betrouwbare oplossing voor deze 

toepassingen.

De wetenschap achter deze 

antimicrobiële kabelbescherming is 

fascinerend. Het speciale systeem 

zorgt, doordat het behandeld is met 

zilverionen, zelfs voor het afbreken van 

bacteriën. Tests voltooid door BioCote, 

zien het niveau van bacteriën na twee 

uur verminderen met maar liefst 99%. 

De effectiviteit van de antimicrobiële 

behandeling neemt niet af in de loop  

van de tijd.

De voedingsmiddelenindustrie is een van 's werelds grootste 
industriële sectoren, en de productie-eisen worden strenger 
en strenger. Voedselproducten moeten steeds efficiënter en 
hygiënischer verwerkt worden. De gebruikte machines moeten 
daarom zo bacterievrij mogelijk zijn. 

ANTIMICROBIËLE  
KABELBESCHERMING
VOOR DE VOEDINGS- 
MIDDELENINDUSTRIE
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BRADY 
INRUILACTIE 
SWAP  
FOR  
MORE

A
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BRADY  
BMP™21
Art.nr.: 10000865
Deze draagbare 

labelprinter is een alles-

in-één printer voor voice/

datacom, elektrische en 

algemene industriële 

identificatie.

BRADY  
BMP™41
Art.nr.: 10000866
Deze labelprinter is een 

robuuste, draagbare 

printer waarmee je 

gestanste en continue 

labels tot 25 mm breed 

kunt creëren.

BRADY  
BMP™61 
Art.nr.: 10000867
Draagbaar, print snel 

en is geschikt voor elke 

identificatie-uitdaging. 

Ongetwijfeld uw ultieme 

identificatiepartner, dag 

na dag, het hele jaar door.

ADVIES NODIG?
Bel met Nedelko (0180 64 54 00) en één van onze 

specialisten helpt je graag bij het maken van de 

juiste keuze.

RUIL JE OUDE DRAAGBARE 
LABELPRINTER IN VOOR HET 
NIEUWSTE MODEL VAN BRADY  
EN ONTVANG SERIEUZE KORTING!*

*) KIJK VOOR DE ACTIEVOORWAARDEN OP:  
WWW.NEDELKO.NL/BRADY-ACTIE
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LED PRO-PORTAL SERIELED PRO-AQUA II SERIE
SLIMME OPLOSSING VOOR EEN VEILIGE DOORGANG EFFICIËNT VERLICHTEN VAN RUIMTES  

WAAR VEILIGHEID VOOROP STAAT

VANAF  
€ 49,50

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

VANAF  
€ 49,00

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

 SLAGVAST EN WATERDICHT OPBOUWARMATUUR 

 WISSELEN TUSSEN 600 OF 300 LM 

 OPTIONEEL LEVERBAAR MET: 

 MICROWAVE SENSOR MET 3-STAPS DIMMEN 

 NOODFUNCTIE 

 SLAGVAST EN WATERDICHT OPBOUWARMATUUR 

 130 LM/W 

 OPTIONEEL LEVERBAAR MET: 

 MICROWAVE SENSOR MET 3-STAPS DIMMEN 

 RF MASTER-SLAVE SENSOREN 

 DOORVOERBEDRADING 

 NOODFUNCTIE 

WWW.PROLUMIA.NLWWW.PROLUMIA.NL

LEKKER SLIM BEZIG!
ENERGIEBESPARING DOOR MIDDEL  
VAN INTELLIGENT LICHTBEHEER 

(VERKRIJGBAAR  
VANAF JUNI)

COMPLEX AALTJE NOORDEWIERLAAN - LEIDENCONNEXXION BUSSTALLING - HEINENOORD
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LED PRODISC II SERIE LED ROCKDISC II SERIE
EEN MODERN ARMATUUR VOOR EEN HELDER RESULTAAT SOLIDE VERLICHTING VOOR BINNEN EN BUITEN

VANAF  
€ 95,00

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

VANAF  
€ 54,50

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

 3 MATEN DEZELFDE LOOKS 

 POLYCARBONAAT BEHUIZING EN OPALEN LENS 

 TOT 100 LM/W 

 OPTIONEEL LEVERBAAR MET: 

 MICROWAVE SENSOR MET 3-STAPS DIMMEN 

 NOODFUNCTIE (AUTO-TEST) 

 2 MATEN, 2 VERSIES 

 ALUMINIUM / POLYCARBONAAT BEHUIZING 

 TOT 100 LM/W 

 SLAGVAST (IK10) 

 OPTIONEEL LEVERBAAR MET: 

 MICROWAVE SENSOR MET 3-STAPS DIMMEN 

 NOODFUNCTIE (AUTO-TEST) 

WWW.PROLUMIA.NL WWW.PROLUMIA.NL

LEKKER SLIM BEZIG!
ENERGIEBESPARING DOOR MIDDEL  
VAN INTELLIGENT LICHTBEHEER 

FOTOGRAFIE: JASPER HOF / EELCO-JAN JANSE

ROLLANDTHOF - ZIERIKZEE ROLLANDTHOF - ZIERIKZEE
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Om onze zichtbaarheid  
in de markt te vergroten denken wij  

altijd een stap verder en zijn we  
als afdeling continu op zoek  

naar vernieuwing.

MEERWAARDE
Marketing bedrijven voor Nedelko is anno 

2018 in weinig aspecten te vergelijken met 

de marketing zoals die pakweg een jaar of 

tien geleden bedreven werd. Niels vertelt 

dat er het afgelopen decennium een hoop 

veranderd is. “Waar we eerst voornamelijk 

acteerden op hetgeen dat wij van onze 

toeleveranciers als marketingmateriaal 

kregen aangeleverd produceren wij nu 

juist een hoop materiaal zelf.” Niels doelt 

dan niet op de meer ‘platte’ documentatie 

als catalogi of datasheets maar juist op 

brochures die een meer commerciële 

insteek hebben. “Er is gebleken dat naast 

de vaak technische informatie waar men 

om vraagt, ook meerwaarde wordt gehecht 

aan alles wat daarachter zit. Denk daarbij 

aan referentieprojecten, het stukje (after)

sales en het kijkje achter de schermen. 

Hiermee laten we zien waar Nedelko voor 

staat en kunnen we klanten meer en meer 

aan ons binden. Daarnaast geeft het de 

klant ook een stukje zekerheid.

PRIVATE LABELS
Het team, variërend van pure on- en 

offline tot aan meer allround marketing- 

en communicatieprofessionals, 

bestaat inmiddels uit zes man. Naast 

het vermarkten van de A-merken 

houden zij zich ook bezig met de eigen 

private labels die Nedelko voert. De 

branding hieromtrent ligt volledig bij 

de marketingafdeling. Dit begint bij het 

Niels Droger, Marketing Manager bij Nedelko, vertelt dat 
Nedelko – juist door een goede en open verbinding te maken met 
de doelgroep – heel goed weet wat wel zin heeft en wat vooral 
juist niet. Marketing is hierbij een belangrijk onderdeel. “Als het 
gaat om marketing- en communicatieactiviteiten is, zeker de 
laatste jaren, flink doorgepakt. Mede daardoor heeft Nedelko 
zich nu een sterke positie verworven in een markt die continu om 
verandering en aanpassing vraagt. Maar we zijn er nog niet. We 
lopen graag voorop en dat moet ook zo blijven. Gelukkig hebben 
we een sterk, erg divers en enthousiast team!”

MARKETING BINNEN DE 
(ELEKTRO)TECHNISCHE 
SECTOR?
IS DAT NODIG?
NOU EN OF! 
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bedenken en verder uitwerken van een 

sterk logo gekoppeld aan een aantal 

kenmerkende huisstijlelementen. Ook 

de content wordt door de afdeling 

geschreven. “Kwaliteit staat bij de 

producten binnen deze labels voorop”, 

zegt Niels Droger. “Dit moet ook tot uiting 

komen in alles wat de marketingafdeling 

verlaat. Wij zijn niet snel tevreden en 

bekijken alles met een scherp oog. Zolang 

we dit blijven doen, weten we dat wat de 

mensen onder ogen krijgen ook echt hout 

snijdt en dat deze private labels het zetje 

in de rug krijgen dat ze nodig hebben.

ZICHTBAARHEID
“Om onze zichtbaarheid in de markt te 

vergroten denken wij altijd een stap verder 

en zijn we als afdeling continu op zoek 

naar vernieuwing”, zegt Niels. “Het in-huis 

event Point waarmee we in 2017 gestart 

zijn en het magazine waar je nu doorheen 

bladert zijn daar mooie voorbeelden van. 

Maar ook de switch van ‘u’ naar ‘jou’ in al 

onze communicatie heeft ons veel dichter 

bij de klant gebracht.” Nedelko weet zich 

met dergelijke initiatieven steeds weer te 

onderscheiden. Hierbij wordt de doelgroep 

nooit uit het oog verloren. Niet alleen 

Nedelko maar ook een (potentiële) klant 

moet er echt iets aan hebben. 

SAMENWERKEN
Niels vertelt dat samenwerken en elkaar 

versterken belangrijke speerpunten 

blijven binnen de afdeling. Niet alleen 

tussen collega’s onderling maar ook 

juist met de doelgroep. “Met bepaalde 

klanten onderhouden wij nauw contact 

waarbij we continue de vraag stellen 

of we qua marketing de juiste weg zijn 

ingeslagen. Naar aanleiding van bepaalde 

feedback vanuit de markt kan dit voor ons 

betekenen dat we zaken laten vallen of 

waar nodig bijschaven.”

Eén ding staat voorop... Nedelko en 

marketing gaan al jaren goed samen 

waarbij de band tussen die twee de 

komende jaren alleen nog maar sterker 

zal worden. “Aanwezig zijn en blijven is 

het devies. En met dit fantastische team, 

waarbij de kunde, fantasie en het creatieve 

vermogen verder reikt dan de horizon, 

gaat dit in het geval van Nedelko meer  

dan goedkomen!”
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FOTOGRAFIE: STEPHAN KOOIJMAN



WAT IS POINT?

Point is hét initiatief van Nedelko 

waarbij we je op onze mooie locatie in 

Barendrecht kennis willen laten maken 

met ons bedrijf, onze producten en onze 

medewerkers. Tot nu toe hebben we al 

twee keer eerder een zeer succesvolle 

POINT gehad en we kijken erg uit naar de 

derde editie.

WAT IS ER TE DOEN OP POINT?

Tijdens ons In-huis event maken we graag 

nader kennis, maar willen we ook kennis 

delen. Er zijn o.a. inspirerende seminars, 

productdemonstraties, vrije inloop in 

onze showrooms met zicht op de A29, 

gemotiveerde gastsprekers en wat leuke 

activiteiten, zoals een Escape Room. 

Daarnaast hebben we ieder jaar weer een 

aantal leuke verrassingen.

WAAROM GAAN NAAR POINT?

Naast de eerder genoemde activiteiten 

ga je naar huis met een goedgevulde 

goodiebag, geniet je van heerlijke 

hapjes, is er een chique bar vol 

verschillende drankjes en maak je kans 

op het winnen van mooie prijzen. Het is 

ook het ideale moment om je netwerk 

uit te breiden.

KOM JIJ OOK NAAR POINT?

Op 1 november 2018 is het weer zo ver: 

De derde editie van POINT. We kunnen 

je nog niet alle ins en outs geven, maar 

we kunnen je beloven dat het nóg groter, 

nóg beter en nóg mooier wordt dan de 

afgelopen twee edities. 

Wil je op de hoogte blijven van de 

ontwikkelingen rond POINT? Hou dan 

onze website, onze mailings en social 

media kanalen goed in de gaten! 

Tot ziens op donderdag 1 november 2018!

GET TO THE POINT 
1 NOVEMBER 2018

1 NOVEMBER 2018... PINPOINT ‘M ALVAST IN JE AGENDA!
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PRO-ENERGY
ONTWIKKELT  
19” ACCU (2U)

PRO-ENERGY 19" ACCU

EEN ACCU MET BREDE TOEPASSINGEN
• Kan door middel van het universele design eenvoudig 

worden geïntegreerd in bestaande installaties en is daardoor 
breed toepasbaar:
 - Back-up in ICT systemen
 - Noodstroomvoorziening voor telecommunicatiesystemen
 - Energieopslag voor zonnepanelen

• Geen spanningsdragende onderdelen aan de voorzijde van 
de accu door toepassing van veilige backplane verbinding

• Serie- of parallelschakeling of een combinatie daarvan is 
mogelijk via het backplane

• Een 1U connection-unit maakt wanneer gewenst spanning 
aan de voorzijde van de accu mogelijk, waardoor systemen 
met verschillende voltages en capaciteiten eenvoudig 
kunnen worden geconfigureerd

• Voor toepassingen waarbij één accu toegepast wordt is een 
versie met ingebouwde BMU beschikbaar (1U leverbaar 
voor systemen die een hoger voltage of hogere capaciteit 
vereisen)

• Externe BMU van de M-versie van dit type accu maakt het 
mogelijk om op afstand gegevens te monitoren

• Accugegevens kunnen door middel van een SD-kaart 
worden gelogd zodat accuparameters kunnen worden 
geanalyseerd
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BEDRIJVENTERREIN  
VAANPARK 3  
IN BARENDRECHT  
STAPT OVER OP  
LED VERLICHTING

Binnen één van de gesprekken die 

werden gevoerd met de gemeente 

Barendrecht werd kenbaar gemaakt dat 

er niet alleen een nieuwe verbinding 

zou worden gemaakt tussen ‘oud’ 

en ‘nieuw’ Barendrecht, maar dat 

tevens de openbare verlichting van het 

bedrijventerrein vervangen diende te 

worden. Iets waar Nedelko met haar 

business unit SmartFlux perfect op  

in kon spelen.

WENSENPAKKET
Het wensenpakket van de gemeente 

was stevig te noemen. Daarnaast moest 

Nedelko aantonen competitiever te 

zijn dan de overige aanbieders uit de 

markt. Aan de hand van de specialismen 

die SmartFlux in huis heeft, werd een 

volledig lichtplan op maat ontwikkeld. 

In combinatie met de kennis van 

Peter Geelen die vanuit de gemeente 

Barendrecht opereerde, heeft dit 

geresulteerd in een prachtig ontwerp 

waarbij lichtkwaliteit gecombineerd is 

met draadloze intelligente aansturing. 
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Met name door de toename van het woon/werk- en 
bestemmingsverkeer heeft bedrijventerrein Vaanpark 3 in 
Barendrecht, waar ook het hoofdkantoor van Nedelko sinds 
januari 2016 gevestigd is, een reconstructie ondergaan.

Toegepast:

• Prolumia LED Pro-Vision Mini & Maxi

• Applicatieafhankelijke lichtstromen

• Specifieke optieken (lenzen)

• 4.000K

• SmartFlux Comfortline node; 

connected light

• Aangemonteerde kabel  

t.b.v. montagegemak 

• 10 kV overspanningsbeveiliging

FOTOGRAFIE: JASPER HOF



33O tech. magazine is een uitgave van www.nedelko.nl 0180 64 54 00

PLUG. PLAY. LUISTER.
BLUELINE DIGITAL
EENVOUDIGE  
AUDIODISTRIBUTIE
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BLUELINE DIGITAL
BlueLine Digital is een modern, op IP 

gebaseerd audionetwerk dat op een 

eenvoudige manier audio over het Ethernet 

streamt. Het systeem verandert de manier 

van werken aanzienlijk ten opzichte van 

de traditionele 70/100V systeeminstallatie 

door de vooruitstrevende ‘Audio Over IP’ 

overdracht. 

Deze digitale audio streaming brengt 

transmissie en kwaliteit dichter bij elkaar 

dan ooit. Door de lage responstijd ontvang 

je audio vrijwel zonder vertraging. Hierdoor 

is het BlueLine Digital systeem op veel 

fronten inzetbaar. 

VEELZIJDIG AUDIOSYSTEEM 
Het BlueLine Digital systeem is gemakkelijk 

aan te passen. Doordat het systeem uit 

losse onderdelen bestaat die je zelf op 

een eenvoudige manier aan elkaar kunt 

koppelen, maak je heel eenvoudig een 

uniek en krachtig netwerk. Precies naar de 

wensen van de klant.

WORKCAD3 
Maak het BlueLine Digital audionetwerk 

compleet met het volledig geïntegreerde 

AV platform WorkCAD3. Middels dit 

mooie softwarepakket kun je andere 

technologieën bij elkaar voegen tot 

één werkend geheel. Denk hierbij aan 

verlichting en projectoren, maar ook aan 

(toneel)gordijnen en videoschermen. 

WorkCAD3 is voor iedereen simpel te 

gebruiken, waardoor er geen kennis van 

scripts en codes nodig is.

Als erkend installateur wil jij je klanten natuurlijk het beste 
geven. En wat is beter dan een state-of-the-art audiosysteem 
zonder poespas? Het innovatieve systeem van BlueLine Digital, 
van moedermerk WorkPro, zorgt voor een hoogwaardige 
audiodistributie over jouw bestaande netwerk, zonder extra 
kabels. BlueLine Digital maakt audiodistributie simpel en snel.
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YAMI B.V. 
SPECIALIST IN  
ALGEMENE  
BEKABELING

GOEDE SERVICE
Een juiste bekabeling en de kwaliteit 

hiervan binnen een project zijn van 

groot belang voor het eindresultaat. 

Wanneer de verschillende kabels niet 

goed geïnstalleerd zijn, kun je hier enorm 

veel narigheid door ervaren. Daar heb je 

echter geen last van als je de bekabeling 

door Yami B.V. laat doen. Al meer dan 

15 jaar is Yami B.V. een internationale 

speler in de bekabelingsindustrie. 

Middels ervaring en specialistische kennis 

biedt de organisatie ondersteuning aan 

gerenommeerde opdrachtgevers, die 

altijd centraal worden gezet. Door de 

juiste mensen op de juiste plek te zetten, 

verlicht Yami B.V. het intensieve proces 

van bekabeling. “Doordat we vaak aan 

tijdschema’s gebonden zitten, is een 

directe en juiste levering op locatie van 

erg groot belang”, vertelt Ali. “Maar met 

de goede service van Nedelko krijgen 

wij altijd de juiste producten op tijd 

geleverd.” 

RUIM ASSORTIMENT
Yami B.V. is altijd op zoek naar eerlijke 

en betrouwbare leveranciers. “Nedelko 

is een fijne partner doordat ze weten wat 

we willen en ons hierbij voorzien van het 

juiste advies. Het eerste contact was erg 

fijn en wij zagen direct kansen om samen 

te werken.” Wat ook als prettig werd 

ervaren was het feit dat Nedelko zeer veel 

verschillende producten in het assortiment 

heeft. Dit zorgt ervoor dat klanten maar 

één adres en één aanspreekpunt nodig 

hebben om alles te krijgen wat ze nodig 

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 Ali el Yaakoubi, Operationeel 
Manager / KAM Coördinator bij Yami B.V.

Met de goede service  
van Nedelko krijgen wij  

altijd de juiste producten  
op tijd geleverd.
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hebben. “Op dit moment nemen wij diverse 

producten af bij Nedelko. Voor meerdere 

projecten leverde Nedelko al de Ty-Rap® 

en overige bundelbanden aan ons”, zegt 

Ali el Yaakoubi. “Maar daarnaast waren 

we ook op zoek naar een goede oplossing 

voor labels op de kabels. Het nieuwe merk 

ProLabel gaf ons de juiste producten om 

goed en efficiënt te werken. We hebben 

daarom net twee nieuwe labelprinters 

aangeschaft die erg fijn werken.” 

GOEDE PRIJS-KWALITEIT 
VERHOUDING
Op de vraag hoe de samenwerking met 

Nedelko verloopt kan Ali een tevreden 

antwoord geven. “Nedelko werkt snel en 

effectief waardoor wij onze producten 

altijd keurig op het juiste moment en het 

juiste adres ontvangen. Daarnaast is de 

prijs-kwaliteitverhouding voor ons erg 

belangrijk, net als advies op maat. Een 

fijne partij om mee samen te werken!” 

Doordat de leverancier ook steeds meer 

de rol van adviseur op zich neemt zorgt 

dit voor een extra stukje service naar de 

klant toe. “Al onze vragen worden snel en 

adequaat behandeld. De productkennis 

die Nedelko heeft, kunnen wij ook 

weer toepassen bij onze eigen klanten, 

waardoor ook wij kunnen ontzorgen.”

SPECIALISTISCHE KENNIS
Yami B.V. is een vrij nieuwe klant van 

Nedelko. Beide partijen verwachten de 

komende jaren de samenwerking verder 

te versterken. “Net als Nedelko denken 

wij in oplossingen. Daarnaast hebben wij 

erg veel aan de specialistische kennis die 

Nedelko in huis heeft. Op deze manier 

kunnen wij onze klant beter bedienen,  

wat voor beiden een win-win situatie is.”
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“PROLABEL GAF ONS  
DE JUISTE PRODUCTEN 
OM GOED EN EFFICIËNT  
TE WERKEN.”
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THERMO KING  
TRANSPORTKOELING  
LAAT PAND LANGS A15  
UITLICHTEN

LICHTPLAN
Leon Rotmans, lichtspecialist bij Prolumia, 

ging aan de slag met het uitwerken van 

een lichtplan. Bij de presentatie van dit 

lichtplan waren beide partijen het er al snel 

over eens dat dit het moest worden.

Door op de reeds blauwe glazen gevel 

de Prolumia LED Lumiaflex II serie toe 

te passen in de zo kenmerkende blauwe 

huisstijlkleur van Thermo King, bootst 

deze gevel in de donkere uren een 

(koel)container na. Deze flexibele LED 

strip (welke als alternatief kan worden 

gebruikt voor conventionele neon 

verlichting) is uitermate geschikt voor 

buitentoepassingen, gebruikt weinig 

energie en produceert veel licht. Perfect 

voor deze locatie. De overige contouren 

van het pand worden geaccentueerd door 

de toepassing van de witte variant van de 

LED Lumiaflex II serie. Grondspots met 

een smalle bundel zorgen voor een mooie 

verdere uitlichting van het pand.

VEILIG
Boven de overheaddeuren is gekozen 

voor Prolumia LED Pro-Beam armaturen. 

De armaturen hebben een brede bundel 

zodat het licht op de gewenste manier 

verspreid wordt. Het verhoogt het 

veiligheidsgevoel en zorgt tevens voor een 

goede werkverlichting.

Thermo King Transportkoeling, partner op het gebied van 
geconditioneerd transport, is gehuisvest op een prachtige 
zichtlocatie langs de A15. Juist om die reden nam Ben Loef, 
Manager Procurement & Logistics binnen Thermo King, contact op 
met Nedelko. Om meer gebruik te maken van dit voordeel liet hij 
zich graag adviseren hoe de gevel en het terrein meer en beter uit 
te lichten. Bijkomende vraag was meer omgevingsverlichting bij de 
overheaddeuren. Dit om inbraak en vernielingen te voorkomen.

OP ZOEK NAAR EEN 
OPLOSSING WAARDOOR 
HET PAND POSITIEF 
OPVALT!
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De armaturen zijn geleverd via de 

Technische Unie en geïnstalleerd door 

DK Allround Services. De prettige 

samenwerking tussen de betrokken 

partijen heeft geresulteerd in hetgeen 

waar Thermo King Transportkoeling naar 

op zoek was… een pand dat positief 

opvalt!
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Toegepast:

• Prolumia LED Lumiaflex II 

• Prolumia LED Pro-Beam

• Prolumia LED grondspots

FOTOGRAFIE: JASPER HOF
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AVL-PRO  
SINDS 1 APRIL
OFFICIEEL DISTRIBUTEUR 
VAN KB SOUND HOME 
AUDIO SYSTEMS

N
IE

U
W

IG
H

E
D

E
N

JOUW CONTACTPERSOON

Eric Verstijlen

Product Manager

Audio & Video

LED entertainment verlichting

T. 06 53 41 50 88

E. ericverstijlen@nedelko.nl

ISELECT
Radiokit inclusief 2 speakers voor 
badkamer of keuken.

SELECT BT
Bluetooth Audio Systeem dat gekoppeld 
kan worden met elk willekeurig Bluetooth-
apparaat (iOS & Android).

SOUNDAROUND
Via WiFi door het hele huis (of bedrijf) 
dezelfde muziek luisteren. Of naar wens 
juist verschillend per ruimte.

HIERONDER LATEN WE JE VAST ENKELE PRODUCTEN  
ZIEN UIT HET ASSORTIMENT VAN KB SOUND.

VANAF € 199,00

VANAF € 235,00

VANAF € 328,00
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BSP™41
WIRE & PANEL IDENTIFICATION PRINTER

Art.nr.: 86196518

Een ideale printoplossing waarmee je goed zichtbare en duurzame, verharde eenkleurige 
identificatietags voor kabels, aansluitklemmen, drukknoppen en andere elektrische 
componenten kunt creëren. In combinatie met de Matrix-software zorgt het A4-
printoppervlak van de BSP41 ervoor dat je snel en efficiënt tags kunt printen voor 
verschillende toepassingen. Sluit de robuuste, industriële inkjetprinter aan op een pc  
via USB of Ethernet om jouw identificatiebehoeften op te lossen.

TAGS
Brady biedt een uitgebreid assortiment 

verharde tags aan voor een groot aantal 

toepassingen in de elektrotechnische 

industrie. Als je een tag nodig hebt om een 

elektronisch component te identificeren, 

kun je deze printen met de BSP41-printer. 

Elke tag die met de BSP41 wordt geprint, 

kan ook gebruikt worden met de VP600-

plotter van Brady, waardoor al jouw tags 

compatibel zijn met beide systemen.

Toepassingen:
• Kabels en draden
• Aansluitklemmen
• Drukknoppen
• Apparatuur
• Naamplaatjes
• Kabelgoten

PRIJS € 1.895,00
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SIMPEL. SNEL. SOLIDE.
PROGLAND  
VOOR DE SERIEUZE  
INSTALLATEUR

PROGLAND 
ProGland is de nieuwste business 

unit van Nedelko, gespecialiseerd 

in kabelwartels en bijbehorende 

accessoires. Onze professionals 

hebben met zorg de beste producten 

samengesteld om jouw project van de 

mooiste en meest effectieve afwerking 

te voorzien. Kabels doorvoeren was nog 

nooit zo makkelijk. Ervaar het zelf. 

RUIM ASSORTIMENT
Het ProGland assortiment biedt een 

ruim scala aan mogelijkheden. Al onze 

wartels zijn eenvoudig te monteren en zijn 

verkrijgbaar in een polyamide, messing 

en roestvrijstalen versie. Vanzelfsprekend 

zijn deze ook verkrijgbaar in verschillende 

maten (zowel metrisch, als PG). Voor 

zware industriële omstandigheden, 

biedt ProGland hoogwaardige EX 

gecertificeerde wartels aan. Deze 

explosieveilige kabeldoorvoeringen 

zijn onmisbaar in extreme factoren 

waar veiligheid voorop staat. Naast de 

welbekende wartels beschikt ProGland 

over een ruime keuze aan accessoires zoals 

moeren, verloopringen, blindstoppen, 

adapters en meer. 

FRONTFIX WARTELS
De nieuwe Euro-Top FrontFix is een 

uniek kabelwartelconcept dat de 

behoefte aan traditionele verbindingen 

met schroefdraadfittingen of 

borgmoeren elimineert. Een speciaal 

vergrendelmechanisme 

Als erkend installateur of paneelbouwer ontkom je er niet aan:  
een duurzame en waterdichte oplossing voor allerlei kabel-
doorvoeringen. Nedelko heeft speciaal daarvoor een nieuw merk 
op de markt gebracht: ProGland, een compleet assortiment  
aan duurzame kabelwartels.
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vereenvoudigt de montage aanzienlijk, 

wat een tijdsbesparing van ongeveer 70% 

garandeert ten opzichte van traditionele 

wartels.

GERICH WARTELS
Als enige in Nederland kan ProGland 

de gepatenteerde Gerich kabelwartels 

tot haar assortiment rekenen. Deze 

innovatieve kabeldoorvoeringen 

zijn enig in zijn soort, mede doordat ze 

geen wartelmoer nodig hebben. In één 

beweging is de wartel te monteren, wat 

niet alleen resulteert in besparing van 

tijd, maar ook in kosten. Deze duurzame 

wartels werken perfect in elke omgeving 

en geven te allen tijde het gewenste 

resultaat.

MEER WETEN?
Heb je vragen of wil je meer 

informatie?  

Neem contact op met jouw 

vertegenwoordiger:

Glenn van Driel

Regio Zuid-West

T. 06 14 36 19 95 

E. glennvandriel@nedelko.nl

Lesley Altman

Regio Zuid

T. 06 23 25 83 12

E. lesleyaltman@nedelko.nl

Erwin Henrix

Regio Noord-Oost

T. 06 20 42 10 47

E. erwinhenrix@nedelko.nl

FOTOGRAFIE: SANDER HEIJNDIJK
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RENOVATIE
Brabanthallen Den Bosch

ELEKTRO VAKBEURS
Evenementenhal Hardenberg

VAKBEURS ENERGIE
Brabanthallen Den Bosch

CONTACTA
Zeelandhallen Goes

POINT
Nedelko Barendrecht

DAG VAN DE OPENBARE RUIMTE
Jaarbeurs Utrecht

VAKBEURS RUIMTE & LICHT
Expo Houten

WIE GOED DOET.
GOED ONTMOET.

INNOVATIES ∞ NIEUWE PRODUCTEN ∞ DEMONSTRATIES ∞ ACTIES

KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR DE MEEST UP-TO-DATE INFORMATIE: WWW.NEDELKO.NL
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Stuur jouw antwoord uiterlijk donderdag 31 mei 2018 naar info@nedelko.nl, o.v.v. ‘Winactie O tech. 04 2018’. 
De 4 entreekaarten voor de Efteling worden verloot onder de deelnemers die het juiste antwoord hebben ingestuurd.

LOS OP EN WIN!
MAAK KANS OP 4 ENTREEKAARTEN  
VOOR DE EFTELING IN KAATSHEUVEL!

HINT NODIG? DAAR KOMT 'IE...
“Soms is het jammer dat er maar 24 uur in een dag zitten...”

“HET MYSTERIE VAN DE 5 TRUIEN”
Afgelopen POINT heeft Nedelko in haar goedgevulde goodiebags hele mooie truien weggegeven.
Echter is er met deze truien iets aan de hand.

WEET JIJ WELK CIJFER ER KOMT OP DE PLEK VAN HET VRAAGTEKEN?
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VOOR MEER INFORMATIE BEL JE MET ONZE BINNENDIENST: 0180 64 54 00

ALTIJD AL  
MET EEN DRONE 
WILLEN VLIEGEN?
GRIJP DAN NU JE KANS!

KOOP VOOR MINIMAAL € 750,00  
AAN TY-RAP® BUNDELBANDEN  
EN ONTVANG EEN GRATIS DRONE* 

*) ACTIEVOORWAARDEN
• Deze actie is geldig zolang de  

voorraad strekt

• Maximaal één drone per klant

• Je dient 'Drone actie' op de order  
te vermelden

• De actie geldt voor de volgende  
types Ty-Rap®:
• TYB23M/ TYB23MX
• TYB24M/ TYB24MX
• TYB25M/ TYB25MX
• TY26M/ TY26MX
• TY27M/ TY27MX
• TY28M/ TY28MX
• TY29M/ TY29MX

• De actie geldt tevens voor de 
kleinverpakkingen

• Nedelko behoudt zich het recht voor  
om de actie te verlengen, te verkorten  
of te beëindigen

• In de gevallen waarin deze voorwaarden 
niet voorzien, zal een besluit worden 
genomen door Nedelko

SYMA X5SW FPV 
QUADCOPTER


