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Nedelko sluit  
topsponsorcontract  
af met FC Volendam

Trotse maatschappelijk  
partner van Stichting  
De Betrokken Spartaan

BVG Hijsmaterialen 
tilt haar verlichting  
naar een hoger plan

Succesvolle LightShark  
training bij AVL-Pro
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VOORWOORD

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

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

KLAAR OM SAMEN TE WERKEN?

• Meer dan 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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PROLUMIA 10 JAAR
September dit jaar bestaat ons private 

label Prolumia exact 10 jaar! In 2008 vond 

de introductie ervan plaats in Sparta 

Stadion ‘Het Kasteel’. Onder dit label 

werd door Nedelko voor het eerst LED 

verlichting verkocht. In een decennium 

is de productgroep LED verlichting 

uitgegroeid tot de grootste van Nedelko. 

Hard werken, vooruitdenken en kansen 

zien en benutten, hebben er toe geleid 

dat Prolumia tegenwoordig een meer 

dan gerespecteerd en vooraanstaand 

LED merk is geworden binnen de 

elektrotechnische branche.

AVG-WET… E-MAILS BLIJVEN 
ONTVANGEN?
In verband met de nieuwe AVG-

wet hebben wij, net als veel andere 

organisaties, ons privacyreglement 

aangescherpt. Om ervoor te zorgen dat 

jij deel blijft uitmaken van ons netwerk, 

hebben wij eerder dit jaar een e-mail 

gestuurd naar ons klantenbestand met 

daarin de vraag of je e-mails van ons wilt 

blijven ontvangen. Deze e-mail gemist of 

niet ontvangen? Geen man overboord. 

Op onze website kun je jezelf eenvoudig 

aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo 

blijf je op de hoogte van prijswijzigingen, 

lopende acties, kortingen en de introductie 

van nieuwe producten.

NEDELKO SLUIT TOP-
SPONSORCONTRACT AF  
MET FC VOLENDAM
De komende drie seizoenen is Nedelko 

trotse topsponsor bij FC Volendam. We 

zijn onder meer shirtsponsor van Jong 

FC Volendam dat uitkomt in de Derde 

Divisie. Daarnaast zijn we zichtbaar op de 

spelersbus van het 1e elftal en op zaken als 

het pers- en interviewbord, de seizoens- en 

entreekaarten en het digitale scorebord. 

Nedelko wenst FC Volendam een prachtig 

seizoen toe in de nieuw geheten Keuken 

Kampioen Divisie.

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

DE MARKT VERANDERT
Het draait nog steeds om dat ene product,  

op het juiste tijdstip, op de juiste plaats... 

maar klanten willen meer. 

Kwaliteit en service geven niet altijd de 

doorslag meer. Nedelko vindt het belangrijk 

om ook juist op andere vlakken het verschil 

te maken. We betrekken bijvoorbeeld graag 

de klant bij het verder doorontwikkelen 

van ons vooruitstrevende productaanbod. 

Denk hierbij aan het ter beschikking stellen 

van innovatieve demoproducten die getest 

worden. Dit nog, voordat er een besluit is 

genomen om een dergelijk product wel of niet 

te gaan voeren. Klanten hebben dus écht een 

belangrijk aandeel in het verder uitbreiden 

van het Nedelko productportfolio.

Ook sturen we enquêtes uit om op basis 

van klantbehoeften processen binnen de 

organisatie bij te schaven en verder te 

optimaliseren. Deze feedback geeft ons  

een perfect inzicht in wat de markt  

van ons verlangt.

Zowel in- als extern zijn we continu bezig 

met verbetering en vernieuwing. Wanneer 

nodig ook juist met behulp van externe 

partijen. Verschillende expertises en krachten 

bundelen maken ons tot wat we nu zijn. Jouw 

vertrouwde partner en leverancier!

Graag spreek ik je op donderdag 1 november 

tijdens ons in-huis event Point.

VOOR JE LIGT EEN 
FONKELNIEUWE EDITIE VAN 
HET O TECH. MAGAZINE. DE 
VIJFDE ALWEER! LANGZAAM 
GAAN WE RICHTING HET EINDE 
VAN HET JAAR. VOORDAT 
HET ZOVER IS, KOMEN ER 
VOOR NEDELKO NOG EEN 
PAAR MOOIE EN UITDAGENDE 
MAANDEN AAN. WE GAAN 
AAN DE SLAG MET HET 
DOORVOEREN VAN EEN AANTAL 
NIEUWE BEDRIJFSPROCESSEN.
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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

HOOGSTE KWALITEIT

ADVIES VAN EEN SPECIALIST

SNELLE LEVERING OP JOUW WERKPLEK

GRATIS VERZENDING VANAF 60 EURO
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KABELWARTELS
VOOR 
DRUKVEREFFENING

De ProGland kabelwartels zijn voorzien 

van een intern ventilatiesysteem, 

waardoor de behuizing kan ‘ademen’.  

Op deze wijze kan er lucht naar binnen 

en naar buiten stromen, om eventuele 

overdruk te voorkomen. Het hydrofobe 

filter zorgt er op zijn beurt voor dat er 

geen vocht binnen kan dringen, waardoor 

de behuizing vochtvrij blijft en er geen 

condensatie kan optreden. De hoge 

trekontlasting zorgt 

daarbij voor extra 

veiligheid.

FORMATEN
De kabelwartel voor 

drukvereffening is 

verkrijgbaar in 

messing en in 

polyamide en 

daarnaast beschik-

baar in verschillende 

formaten.  

Door de IP66/IP67 waarde is deze 

kabelwartel uitermate geschikt voor 

vochtige (buiten)toepassingen. Ook kan  

deze wartel extreme temperaturen 

weerstaan, van -20°C tot wel +100°C.

Speciaal voor armaturen 
of apparatuur waar 
overdruk in kan ontstaan, 
biedt ProGland een mooie 
oplossing; kabelwartels voor 
drukvereffening. Op deze 
manier wordt voorkomen dat 
er watercondensatie optreedt  
in afgesloten behuizingen. 
Ideaal voor buitentoepassingen 
en vochtige industriële  
(binnen)toepassingen.

FOTOGRAFIE: XB100 - FREEPIK.COM
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JURGEN VAN ZANTVLIET
PRODUCT & SALES  
MANAGER

LED VERLICHTING
Jurgen van Zantvliet is een drukbezet 

man. Iedere dag weer werkt hij vol 

motivatie aan de groei van Prolumia. 

“Als Product & Sales Manager overzie ik 

het productgamma en houd daarbij de 

ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.” 

En die ontwikkelingen gaan snel;  

soms té snel. “Maar gelukkig word ik 

bijgestaan door een heel mooi team 

van professionals. Ik hou van de passie 

waarmee onze klanten geadviseerd  

en begeleid worden. Samen maken we 

het waar.”

IN BEWEGING
Hoewel LED verlichting pas tien jaar 

geleden écht voet aan wal heeft 

gekregen, is de verlichtingsmarkt nog 

steeds volop in beweging. Het Prolumia 

pakket wordt dan ook continu geüpdatet 

en daarbij uitgebreid met nieuwe 

producten. Zo is laatst de LED Pro-Space 

geïntroduceerd en wordt er binnenkort 

een universele retrofit-oplossing 

geïntroduceerd. Dit nieuwe product 

maakt het mogelijk om een conversie te 

maken van traditionele lichtlijnen naar 

LED verlichting, waarbij het bestaande 

draagsysteem behouden blijft.

“Onze armaturen zijn prachtig, maar een 

mooi assortiment alleen is niet genoeg”, 

vertelt Jurgen. “Wij willen niet enkel 

producten verkopen, maar een complete 

FOTOGRAFIE: JOYCE KARREMAN

oplossing kunnen bieden. Oplossingen in 

de vorm van projecten, waarin wij alles van 

A tot Z voor de klant kunnen invullen.  

Dát is waar ik naartoe wil.” 

KRACHT
De productgroep LED verlichting is binnen 

een decennium niet alleen uitgegroeid tot 

de grootste van Nedelko, maar wordt ook 

nog eens als enige assortimentreeks in 

zowel Nederland, als in België, Duitsland 

én Tsjechië gedistribueerd. Daarnaast is de 

kracht van Prolumia dat er veel producten 

direct uit voorraad leverbaar zijn. Maar 

ook het team draagt in groten getale bij. 

“Doordat wij de kennis en kunde direct in 

huis hebben, kunnen wij snel schakelen. 

Daarnaast zijn de communicatielijnen met 

de fabrieken erg kort, waardoor er  

in een relatief klein tijdsbestek veel 

mogelijk is. Dit alles werkt zeer prettig 

voor de klant.”

TOEKOMST
De ambities van Jurgen zijn groot, maar hij 

weet dat er niet te veel in één keer moet 

gebeuren. Op het moment zijn er veel 

aanbieders op de verlichtingsmarkt,  

die ieder hun eigen prijs- en 

kwaliteitsniveau hebben. Helaas ziet Jurgen 

veel te vaak dat de prijs de doorslag geeft, 

terwijl de kwaliteit minder is. Hierdoor 

is het uiteindelijk toch niet zo voordelig 

als men denkt. “Het is onze taak om de 

perfecte prijs-kwaliteitverhouding los te 

laten in de markt. We slagen hier tot nu toe 

erg goed in”, zegt Jurgen. 

Op de vraag wat hij op korte termijn 

zou willen, is het antwoord simpel... 

“Beschikbaarheid van het volledige 

Prolumia pakket bij geselecteerde 

partnergroothandels. Van daaruit kunnen 

we verder bouwen en groeien als merk.  

Een mooi streven.”
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Onder het eigen private label Prolumia brengt Nedelko sinds 2008 
een grote verscheidenheid aan hoogwaardige LED verlichting op 
de markt. In 10 jaar tijd heeft het merk een sterke naam gevestigd 
binnen de elektrotechnische branche. Jurgen van Zantvliet is één 
van de stuwende krachten achter het merk Prolumia. Met zijn 
no-nonsense en hands-on mentaliteit geeft hij sinds 2009 het 
Prolumia pakket vorm. “En nog steeds met heel veel plezier.”

Ik hou van de passie  
waarmee onze klanten geadviseerd  

en begeleid worden.  
Samen maken we het waar.

“WIJ WILLEN NIET ENKEL 
PRODUCTEN VERKOPEN, 
MAAR EEN COMPLETE 
OPLOSSING KUNNEN 
BIEDEN.“
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SUCCESVOLLE  
LIGHTSHARK TRAINING 
BIJ AVL-PRO

SUCCES
Op woensdag 8 augustus jl. organiseerde 

AVL-Pro in samenwerking met 

WORK PRO de LightShark training 

op het hoofdkantoor van Nedelko in 

Barendrecht. Om 10:00 uur stonden 18 

toegewijde cursisten klaar om te leren 

hoe ze binnen no-time een geweldige 

lichtshow neer kunnen zetten.  

Tijdens de ochtendsessie werd er 

aandacht besteed aan de laatste 

nieuwe firmware, programmering en 

extra features van beide modules van 

de LightShark, de LS-1 en de LS-Core. 

Deze producten werken namelijk onder 

dezelfde user interface en delen dezelfde 

software.  

Na een dikverdiende lunch werd de groep 

voor het gemak in tweeën gesplitst en 

was het tijd voor het echte werk... Nu 

werd iedereen pas écht enthousiast. 

Eén groep ging dieper in op de werking 

van de Fixture Editor, terwijl de andere 

groep aan de slag ging met het 

programmeren van een echte 

show, ondersteund door 

de Capture visualizer. 

Uiteraard werd er 

halverwege de 

middag geroteerd, 

zodat iedereen 

alle facetten 

van de LightShark 

producten kon uitproberen.  

De middag werd afgesloten met een 

gezellige borrel, waar alle aspecten 

van de interessante training werden 

besproken.

GENOMINEERD
Het enthousiasme van onze cursisten 

is terecht, want de functies van de 

LightShark zijn simpelweg indrukwekkend 

te noemen. Dit wordt ook gezien door 

de top van de AV-wereld, omdat de 

LightShark modules zijn genomineerd voor 

de AV Awards 2018! Dit event is het meest 

besproken event binnen de AV-wereld, 

waardoor een nominatie alleen al een 

hoge eer is. Het verlossende 

woord komt op 

28 september, 

want dan vindt 

de AV Awards 

ceremonie 

plaats in Londen. 

Dan horen we of 

de LightShark er 

vandoor gaat met 

de titels ‘Production 

Product of the Year’ en 

‘Audio and Video Management and Control 

Product of the Year’. Wij zijn ieder geval 

overtuigd van dit mooie product. 
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Het LightShark lichtregelsysteem is het paradepaardje van WORK 
PRO. Sinds AVL-Pro dit product in het assortiment heeft, is er een 
grote interesse ontstaan omtrent deze DMX controller. Dit was voor 
Eric Verstijlen, Product Manager van AVL-Pro, een gegronde reden 
om een geheel verzorgde LightShark training te initiëren.

FOTOGRAFIE: SANDER HEIJNDIJK

BESTAAT ALWEER 10 JAAR
EN DAT IS REDEN VOOR EEN FEESTJE!!!

Maandag 17 september 2018  
vieren we ons 10-jarig jubileum.

Graag doen we dit samen met jou!
Plaats je op deze dag een Prolumia order,  

dan ontvang je van ons later die week  
een overheerlijke slagroomtaart.*

*) Minimale orderwaarde: € 250. Maximaal 1 taart per bedrijf of adres. Vermeldt 'Prolumia 10 jaar' op de orderbon.

WWW.PROLUMIA.NL
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TROTSE  
MAATSCHAPPELIJK 
PARTNER VAN  
STICHTING  
DE BETROKKEN  
SPARTAAN

KANSEN
Stichting De Betrokken Spartaan is een 

veilige basis voor veel talenten. Een mooie 

springplank, die hen naast het ontwikkelen 

van sociale aspecten ook de mogelijkheid 

biedt om zich verder te ontwikkelen op 

voetbaltechnisch vlak. De Betrokken 

Spartaan is inmiddels uitgegroeid tot 

hofleverancier van de jeugdopleiding van 

Sparta Rotterdam. 

Naast kansen voor de jeugd, 

biedt de stichting ook een 

helpende hand op het gebied van 

werkloosheid. In samenwerking met 

WerkgeversServicepunt Rijnmond en het 

UWV is het project Sparta Banen Marsch 

opgericht. Hiermee helpt de stichting 

mensen aan meer werkervaring in de hoop 

hen hierna door te laten stromen richting 

betaald werk op de arbeidsmarkt.

OPBRENGSTEN
De stichting krijgt veel steun van haar 

sponsoren. Zo ook dit voorjaar tijdens  

het Rood-Witte Mannen & Vrouwen diner  

in de Sint Laurenskerk in Rotterdam.  

De avond heeft een mooie financiële 

bijdrage voor de stichting opgeleverd.  

Tussen de maaltijden door werd door 

middel van een veiling en het verkopen 

van sponsorpakketten geld opgehaald  

om de maatschappelijke missie van Sparta 

Rotterdam ook de komende jaren voort 

te kunnen zetten. De opbrengst hiervan 

bedroeg maar liefst €190.553,80.

Ook Nedelko draagt haar steentje hier 

graag aan bij. Onlangs hebben wij ons 

maatschappelijk partnerschap verlengd 

en zijn wij ook de komende vijf jaar als 

partner aan de stichting verbonden.

Sinds begin maart van dit jaar is 

Michael Marinus aangesteld als nieuwe 

maatschappelijk manager van Sparta 

Rotterdam. Michael is vanzelfsprekend  

erg blij met de financiële bijdrages van  

de trouwe sponsoren van Sparta:  

“De vele positieve reacties die we krijgen 

van de Spartanen op de resultaten die we 

de afgelopen jaren hebben geboekt, zijn 

hartverwarmend. Het is van belang om 

ook de komende jaren de goede lijn door 

te kunnen trekken en een verdere groei 

van de stichting te realiseren. Met het 

bedrag dat we op hebben gehaald tijdens 

het Rood-Witte Mannen & Vrouwen 

Diner kunnen we onze projecten verder 

uitbreiden en verbeteren. Hiermee kunnen 

we absoluut nog veel meer mooie dingen 

bewerkstelligen!”

Ook een steentje bijdragen aan het 

succes van de stichting? Kijk dan op: 

www.sparta-rotterdam.nl/maatschappelijk

Stichting De Betrokken Spartaan neemt namens Sparta 
Rotterdam haar verantwoording voor een betere samenleving  
in de directe omgeving van het Sparta Stadion. De stichting  
zet onder andere voetbal in binnen haar verzorgingsgebied  
en ontwikkelt hiermee een grote betrokkenheid met 
omwonenden en instanties. Optimale ondersteuning van  
en samenwerking met maatschappelijk partners, zoals Nedelko, 
is hierbij cruciaal.

NEDELKO HEEFT HET 
MAATSCHAPPELIJK 
PARTNERSCHAP MET VIJF 
JAAR VERLENGD.
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BEELDMATERIAAL: DE BETROKKEN SPARTAAN
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FVL AUDIO  
KIEST BIJ DIVERSE  
RETAILERS VOOR  
SPEAKERS VAN  
WORK PRO

FAVORIET
Eigenaar Frank van Loenhout kiest 

vaak voor de producten van WORK 

PRO. Nedelko is exclusief distributeur 

van de producten van deze stabiele 

Spaanse toeleverancier die zich 

toelegt op de professionele audio- en 

verlichtingssector. Voor deze sector biedt 

WORK PRO een exclusief assortiment 

producten. “De C PRO 8 is mijn favoriete 

inbouwspeaker”, vertelt Frank. 

“Enerzijds vanwege de uitstekende klank 

en het mooie volle geluid door de 8 inch 

woofer aangevuld met de 1 inch tweeter. 

Anderzijds vanwege de volledige grille, 

waardoor deze speaker niet opvalt  

in het plafond.”

PROJECTEN
FvL Audio heeft meerdere projecten 

voorzien van de inbouwspeakers  

van WORK PRO. 

DAMESMODEZAAK FACE-2

”Bij vestigingen van damesmodezaak 

Face-2 in Goes en Breda hebben we 

ter vervanging van de oude home-

hifi versterkers de C PRO 8 speaker 

geïnstalleerd. De in stereo aangestuurde 

speakers hebben voor een enorme 

opwaardering van het geluid gezorgd.” 

BOS MEN SHOP

De Bos Men Shop in Middelburg, het 

filiaal op de hoek van De Markt, heeft 

tijdens de verbouwing dit voorjaar een 

compleet nieuwe geluidsinstallatie 

gekregen. Ook hier heeft FvL Audio  

de C PRO 8 speaker toegepast.  

Dit versterkt door de WORK PRO  

PA 4100 versterker, die het mogelijk 

maakt om in vier ruimtes het 

geluidsniveau in te regelen. “In dit 

prachtige oude pand, met zowel 

hoge als lage plafonds, komt deze 

4-kanaals versterker perfect van pas”, 

vertelt Frank. “Veel vermogen in alle 

plafondzones maakt het mogelijk het 

geluid egaal over de ruimte te verdelen 

en volumeverschillen te minimaliseren.”
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FvL Audio, specialist op het gebied van de verkoop en verhuur van 
audiovisuele apparatuur en verlichting, hecht veel waarde aan de 
kwaliteit van haar producten. Met een vooruitstrevend aanbod 
kwaliteitsproducten op het vlak van audio en verlichting, heeft 
FvL Audio in Nedelko, met in het bijzonder haar business unit  
AVL-Pro, een betrouwbare partner gevonden.

FOTOGRAFIE: FRANK VAN LOENHOUT
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NEDELKO  
LEVERT ABB TY-RAP® EN PROLABEL 
KABELMARKERINGEN AAN OFFSHORE 
TRANSFORMATORPLATFORM BORSSELE

ABB EN PROLABEL
SPIE verzorgt voor deze platforms 

de E installaties. In samenwerking 

met ABB heeft Nedelko de opdracht 

weten te scoren om de ABB Ty-Rap® 

en RVS bundelbanden te leveren. Ook 

voorziet Nedelko SPIE van ProLabel 

kabelmarkeringen. Deze worden met 

hoogwaardig inktlint geprint. Dit maakt 

het resistent tegen hevige weersinvloeden, 

zodat het na lange tijd nog leesbaar is.

TIJD VOOR TAART
Om deze samenwerking te 

complimenteren, hebben Account 

Manager Duurzame Energie Oplossingen 

en Industriële Connectoren Glenn van 

Driel en Product Specialist Veiligheid en 

Identificatie Peter Dietz, namens Nedelko 

aan het gehele team van SPIE een taart 

overhandigd op het terrein van HSM 

Offshore.

TenneT TSO B.V. heeft 
HSM Offshore uit Schiedam 
gecontracteerd voor de 
bouw van het offshore 
transformatorstation 
(platform) Borssele Alpha 
& Beta. De platformen zijn 
een onmisbare schakel in het 
aansluiten van de te bouwen 
windparken op zee bij Borssele. 
Het gaat hier om de eerste 
grote netaansluitingen voor 
wind op zee in Nederland, 
voortgekomen uit het 
Nationaal Energieakkoord.

VELCRO® BRAND
ONE-WRAP® KLITTENBAND

T
IJ

D
 V

O
O

R
 T

A
A

R
T

U
IT

G
E

LIC
H

T

WAAROM KIEZEN VOOR VELCRO® BRAND ONE-WRAP® KLITTENBAND

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

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

waardoor de strap stevig vast blijft zitten

VELCRO COMPANIES VOERT ONDER DE NAAM VELCRO® BRAND  

ONE-WRAP® KLITTENBAND EEN PROFESSIONEEL ASSORTIMENT ZELFSLUITENDE TAPES 

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

EN ZELFS VERSE PRODUCTEN TE BUNDELEN.

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

MEER INFO: WWW.NEDELKO.NL/VELCRO V
EL
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Airconditioning In huis Elektrische installaties

Datacenter
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MARTIN MAŠL 
SALES MANAGER
NEDELKO TSJECHIË

OOST-EUROPA
Het was niet makkelijk om een nieuwe 

vestiging op te zetten. Al snel bleek dat 

de Oost-Europese markt nét iets anders 

in elkaar zat dan die van West-Europa, 

waar Nedelko naast Nederland al langer 

opereert met een vestiging in België.  

“De eerste twee jaar waren zeer belangrijk 

voor Nedelko Tsjechië”, vertelt Martin 

Mašl, terwijl hij terugdenkt aan het jaar 

2013. “We zijn vanuit het niets begonnen. 

Het was van belang een goed businessplan 

te schrijven dat heel specifiek op de 

Tsjechische markt afgestemd moest 

worden.” Samen met zijn nieuw gevormde 

team kwam Nedelko Tsjechië relatief snel 

van de grond en konden de wensen van de 

markt vervuld worden.

TEAM
Het Tsjechische team bestaat uit 

verschillende specialisten met meer 

dan tien jaar ervaring in de branche. 

Alle werknemers zorgen voor een 

grote meerwaarde, doordat iedereen 

de volledige expertise heeft. Een ieder 

kan lichtplannen maken, ondersteuning 

geven tijdens de installatie en zit 

daarbij bovenop het klantenbestand. 

“De ervaring en expertise zijn erg mooi 

meegenomen, maar belangrijker vind ik 

onze interne samenwerking en de solide 

band die we met elkaar hebben. We zijn 

een ijzersterk team waar ik erg trots 

op ben.” Zelf heeft Martin zestien jaar 

ervaring binnen de elektrotechnische 

markt. Hij weet precies wat er allemaal 

speelt binnen zijn sector.

PORTFOLIO
Hoewel het hechte team grote invloed 

heeft op de ontwikkeling van Nedelko 

Tsjechië, zorgt ook de versterkte 

economie van het land voor een groot 

pluspunt. De afgelopen zes jaar is deze 

erg aangetrokken en daarbij ook de 

lokale industrie. In deze jaren is Tsjechië 

uitgegroeid tot hét industriële centrum 

van Europa, en hier speelt Nedelko 

Tsjechië slim op in. 

“Ons portfolio is vooral gebaseerd op 

industriële elektrotechnische producten. 

Zo zijn onze best lopende producten de 

industriële LED verlichtingsarmaturen, 

zoals de Pro-Bay II, en met name  

de Band-It producten. Mede door deze 

artikelen blijven er mogelijkheden,  

en daarbij ook mooie opdrachten op ons 

pad komen”, zegt Martin enthousiast.

TOEKOMST
Martin is ervan overtuigd dat het harde 

werk van de afgelopen paar jaar zijn 

vruchten zal afwerpen in de toekomst. 

“Waar we ooit begonnen als kleine 

distributeur van vooral LED verlichting, 

zijn we uitgegroeid tot betrouwbare 

leverancier van de belangrijkste 

groothandels binnen de Tsjechische markt. 

Hier willen we op blijven inspelen en zo 

werken aan het versterken van de relatie 

met onze huidige klanten.”

In het hartje van de prachtige stad Praag kun je niet alleen 
de beroemde Praagse historie vinden, maar ook één van de 
mooie vestigingen van Nedelko. Martin Mašl, Sales Manager 
van Nedelko Tsjechië, bedient samen met zijn team de 
elektrotechnische markt in Tsjechië en omstreken.

INMIDDELS IS TSJECHIË 
UITGEGROEID TOT HET 
INDUSTRIËLE CENTRUM 
VAN EUROPA.
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FOTOGRAFIE: LINDA FABRY

Onze interne samen- 
werking en de solide band die we  

met elkaar hebben vind ik belangrijk. 
We zijn een ijzersterk team  

waar ik erg trots op ben.
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LED PRO-SPACE
De LED Pro-Space serie is uniek  

in zijn ontwerp. Het strakke en tijdloze 

inbouwarmatuur, met een zeer geringe 

inbouwdiepte, integreert naadloos  

in ieder plafond. 

OVERAL TOE TE PASSEN
De LED Pro-Space is uitermate geschikt 

om jouw gekozen ruimte te voorzien van 

optimaal en uniform licht. Niet alleen 

binnenshuis, want de IP66 classificatie 

zorgt voor een probleemloze toepassing in 

vochtige omstandigheden. Hierdoor kan 

de LED Pro-Space onder andere gebruikt 

worden in woonkamers, trappenhuizen, 

overkappingen en badkamers. 

Daarnaast zorgt de IK08 waarde er 

voor dat de LED Pro-Space armaturen 

zeer stevig en slagvast uitgevoerd 

zijn. Deze bestaan namelijk uit een 

hoogwaardige aluminium behuizing en 

een polycarbonaat afscherming.

RUIM ASSORTIMENT
Het LED Pro-Space assortiment bestaat 

in totaal uit zes ronde en zes vierkante 

inbouwarmaturen, in formaten variërend 

van 75 mm tot en met 215 mm.  

Het armatuur blijft wel te allen tijde 

zijn slanke inbouwdiepte van 20 mm 

behouden. 
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Een strak plafond is helemaal van deze tijd. Naast een mooie 
afwerking, verdient een plafond ook een échte eyecatcher.  
De nieuwe LED Pro-Space is zo’n pareltje. Door het innovatieve 
randloze ontwerp geeft dit armatuur een prachtig uniform licht 
dat in ieder interieur tot zijn recht komt.

LED PRO-SPACE 
WATERDICHT EN SLAGVAST 
MET ZEER GERINGE 
INBOUWDIEPTE

MEER WETEN?
Heb je vragen of wil je meer informatie?

Neem contact op met jouw 
vertegenwoordiger:

Robert van Heyningen
Regio Zuid-West
T 06 53 77 92 36
E robertvanheyningen@nedelko.nl 

Johan van Dorst
Regio Zuid
T 06 33 87 42 35
E johanvandorst@nedelko.nl 

Hans van Leeuwen
Regio Noord
T 06 13 94 60 49
E hansvanleeuwen@nedelko.nl 

Leo Eulink
Regio Oost
T 06 23 87 80 80
E leoeulink@nedelko.nl 

Domenico Pellegrino
Regio Noord-West
T 06 83 02 43 97
E domenicopellegrino@nedelko.nl 

DE IP66 CLASSIFICATIE 
ZORGT VOOR EEN 
PROBLEEMLOZE 
TOEPASSING IN VOCHTIGE 
OMSTANDIGHEDEN.

FOTOGRAFIE: BEELDENBANK PROLUMIA
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PINTSCH ABEN  
KIEST VOOR  
FRONTFIX WARTELS  
VAN PROGLAND

FRONTFIX
ProGland, het nieuwste private label 

van Nedelko, is 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. De nieuwe Euro-Top 

FrontFix is een uniek kabelwartelconcept 

dat de behoefte aan traditionele 

verbindingen met schroefdraadfittingen 

of borgmoeren elimineert. Een speciaal 

vergrendelmechanisme vereenvoudigt de 

montage aanzienlijk. Dit garandeert  

een tijdsbesparing van ongeveer 70%  

ten opzichte van traditionele wartels.

TREINTUNNELS
Van een grote installateur kreeg  

Pintsch Aben de opdracht om de 

nieuwe noodverlichting te voorzien van 

betrouwbare systeemcomponenten, die 

gebruikt wordt in de tunnels waar de 

hogesnelheidslijnen van Deutsche Bahn 

gebruik van maken. Hiermee kan de 

verlichting bestuurd en bewaakt worden. 

Voor de verschillende kabeldoorvoeren 

heeft Pintsch Aben de FrontFix wartels 

gebruikt. “Doordat de wartel geen moer 

heeft versnellen we het installatieproces 

en besparen we veel tijd”, vertelt Klaas.

Glenn van Driel, Accountmanager 

Duurzame Energie Oplossingen en 

Industriële Connectoren bij Nedelko, ziet 

dit project als opmaat naar meer van dit 

soort efficiënte oplossingen. Zo wordt er 

momenteel gewerkt aan een verbeterde 

oplossing met een wartel die geschikt is 

voor de doorvoer van meerdere kabels. 
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Pintsch Aben is al jaren een trouwe klant van Nedelko.  
Het bedrijf is een toonaangevende leverancier van systemen en 
producten op het gebied van spoorweg-infratechniek en maritieme 
verkeerstechniek, in binnen- en buitenland. Veiligheid staat bij 
hen hoog in het vaandel. Klaas van Amerongen is hoofd inkoop 
bij Pintsch Aben. Met het oog op een efficiëntere installatie is hij 
overgestapt naar de FrontFix wartels van ProGland. "Deze passen 
we inmiddels met succes toe in trein- en autotunnels."

“DOORDAT DE WARTEL 
GEEN MOER HEEFT 
VERSNELLEN WE HET 
INSTALLATIEPROCES EN 
BESPAREN WE VEEL TIJD.”

FOTOGRAFIE: GLENN VAN DRIEL

TY-RAP®  
BESTAAT  
60 JAAR EN 
TRAKTEERT!

INDUSTRIEPAKKET
Art.nr.:  61000056

• Lunchbox

• Ty-Rap® kabelbinders in grootverpakking: 
- TY27MX (1.000 stuks) 
- TY28MX (1.000 stuks)

• Ty-Rap® kabelbindertang ERG120

INSTALLATEURSPAKKET
Art.nr.: 61000055

• Lunchbox

• Ty-Rap® kabelbinders in kleinverpakking: 
- TY525MXR (200 stuks) 
- TY527MXR (200 stuks) 
- TY528MXR (200 stuks)

• Ty-Rap® kabelbindertang ERG50

VANAF SEPTEMBER 2018 VERKRIJGBAAR BIJ NEDELKO!!!

NETTO PRIJS: € 275,00

NETTO PRIJS: € 160,00

OP=OP

OP=OP



EERDERE EDITIES
Na de aftrap van Point in mei 2017, 

volgde door wederzijds enthousiasme 

al snel een nieuwe editie in november. 

Beide in-huis evenementen in 2017 

stonden volledig in het teken van de 

kennismaking met ons bedrijf, onze 

producten en onze medewerkers. En 

kennismaken hebben we gedaan! We 

mochten tijdens de laatste editie meer 

dan 100 gasten verwelkomen. We hebben 

een hoop positieve reacties mogen 

ontvangen. Uiteraard is er altijd ruimte 

voor verbetering. Na het verzamelen van 

de nodige nuttige feedback bouwen we 

daarom verder aan het versterken van 

ons event.

POINT 2018
Ook dit jaar willen wij als bedrijf alles 

uit de kast halen om jou opnieuw een 

geweldige ervaring mee te geven tijdens 

de derde editie van Point. Ditmaal willen 

we graag ingaan op de diepere lagen 

van Nedelko. We laten je meer zien van 

onze eigen labels en op welke manier wij 

invulling geven aan de klantbehoeften.

Op 1 november 2018 is het weer zo ver… Point! Het jaarlijkse in-huis event van Nedelko zal dit jaar wederom plaatsvinden in ons prachtige 
hoofdkantoor in Barendrecht. Deze mooie locatie, direct aan de A29, nodigt uit om te genieten van een mooie dag vol interessante onderwerpen 
onder het genot van een hapje, een drankje, leuke activiteiten en een sfeervolle ambiance.

BE THERE! 
WIL JIJ OOK OP 1 NOVEMBER EEN VOLLEDIG VERZORGDE MIDDAG EN AVOND VOL GEZELLIGHEID EN INTERESSANTE ONDERWERPEN? 
ZORG DAN DAT JE ER BIJ BENT EN MELD JE GRATIS AAN VIA WWW.NEDELKO.NL/POINT.

ACTIVITEITEN
Natuurlijk zal er ook veel te doen zijn 

tijdens Point. Niet alleen zal gastspreker 

Bas Nijhuis een mooi verhaal vertellen 

over 'het bereiken van doelen samen 

met je team in het bedrijfsleven en 

op sportief gebied', maar zal ook 

onze Innovation Point wederom mooi 

aangekleed zijn met onze nieuwste en 

beste producten. Uiteraard staan onze 

medewerkers voor jou klaar om je alles 

te vertellen over deze producten en 

nieuwste trends. Daarnaast is Point weer 

een uitgelezen kans om te netwerken. In 

onze showrooms zullen we demo’s geven 

van onze private labels en kun je zelf ook 

aan de slag met onze producten. Naast 

een aantal leuke nevenactiviteiten, zoals 

een loting met leuke prijzen voor het 

goede doel Made Blue en onze befaamde 

Escape Room, zullen er weer hapjes en 

drankjes in overvloed zijn, welke onder 

andere genuttigd kunnen worden in onze 

loungehoek, met DJ. Vergeet op het 

einde niet naar huis te gaan met één van 

onze goedgevulde goodiebags boordevol 

inspiratie, leuke bruikbare items en nog 

veel meer! 

KOM NAAR POINT 
1 NOVEMBER 2018

ZET DE DATUM ALVAST IN JE AGENDA. TOT ZIENS OP 1 NOVEMBER!

GASTSPREKER BAS NIJHUIS

Bas Nijhuis combineert het runnen van een 

bakkerij in Haaksbergen met het fluiten 

op internationaal niveau. Hij staat te boek 

als één van de beste scheidsrechters van 

Nederland. Tijdens Point komt Bas Nijhuis 

vertellen over 'het bereiken van doelen 

samen met je team in het bedrijfsleven en 

op sportief gebied'. Hierbij staat innovatie 

centraal – zowel binnen de arbitrage als  

het bedrijfsleven – om het resultaat  

te verbeteren.
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BVG  
HIJSMATERIALEN  
TILT HAAR VERLICHTING  
NAAR EEN HOGER PLAN

De armaturen zijn geleverd door LED 

Design Holland, één van de gewaardeerde 

distributiepartners van Nedelko.  

De betrokken partijen kunnen terugkijken 

op een prettige samenwerking.

OPTIMAAL VERLICHTEN
BVG Hijsmaterialen hecht waarde 

aan het opbouwen van een sterke 

klantrelatie en heeft een servicegerichte 

instelling. Dit sluit naadloos aan bij de 

bedrijfsvoering van Nedelko. 

BVG Hijsmaterialen had de specifieke 

wens om zo min mogelijk armaturen 

te gebruiken, waarbij de stellingen en 

de werkplaats uiteraard wel optimaal 

verlicht dienden te worden.

EVENREDIG VERDEELD
Leon Rotmans, lichtspecialist bij 

Prolumia, is met deze uitdaging aan 

de slag gegaan. Door het hoge plafond 

was een gependeld armatuur wenselijk. 

Zijn keuze viel daarom al snel op de 

Prolumia LED Pro-Bay II serie. Deze kon 

perfect ingepast worden. Bij het maken 

van de Relux® lichtberekening bleek de 

keuze van de juiste lens doorslaggevend. 

Hierdoor wordt het licht nu evenredig 

verdeeld over de gehele ruimte. Mooie 

bijkomstigheid is dat dit armatuur, met 

een typerende industriële look, ook nog 

eens waterdicht is.

En… niet geheel onbelangrijk, de stellingen 

en de werkplaats van BVG Hijsmaterialen 

zijn perfect en duurzaam verlicht.

FOTOGRAFIE: JASPER HOF

BVG Hijsmaterialen is sinds 2002 een landelijk opererende 
handelsonderneming in bevestigingsmiddelen en is specialist  
op het gebied van alle mogelijke verticale transportmiddelen.  
Voor de opslagruimte van bijna 300m² is er door Nedelko  
een lichtoplossing geboden.

BIJ HET MAKEN VAN DE 
RELUX® LICHTBEREKENING 
BLEEK DE KEUZE 
VAN DE JUISTE LENS 
DOORSLAGGEVEND 
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STERK. DUIDELIJK.  
DUURZAAM.
EFFICIËNTE TCM 
KABELCODERING  
VAN PROLABEL

UITERMATE FUNCTIONEEL
In de praktijk wil men kabels nog wel 

eens beschrijven met stiften of worden 

losse nummers en letters over een houder 

geschoven. Met de TCM coderingen 

van ProLabel, het nieuwe private label 

van Nedelko, behoren deze tijdrovende 

handelingen tot het verleden. De ProLabel 

TCM kabelcoderingen zijn speciaal 

ontwikkeld voor het identificeren van 

kabels. Ze zijn zeer sterk en te gebruiken 

in omstandigheden waar een duidelijke en 

duurzame codering nodig is. De merkers 

worden geleverd op rol waardoor deze 

efficiënt beprint en opgeslagen kunnen 

worden. In combinatie met het juiste 

inktlint ontstaat een uiterst duurzame 

opdruk die zowel binnen als buiten gebruikt 

kan worden.

DIVERSITEIT
De ProLabel TCM coderingen zijn 

verkrijgbaar in verschillende formaten 

en kleuren en kunnen gebruikt worden 

voor het identificeren van kabels en 

slangen vanaf 8mm. Met behulp van 

twee bundelbanden wordt de codering 

aangebracht, waardoor je voor een 

diversiteit aan kabeldiktes voor dezelfde 

codering kunt kiezen.

Bespaar veel tijd door het toepassen van ProLabel Tag Cable Marker kabelcodering. De TCM 
kabelcodering is tot 70% sneller aan te brengen dan gangbare andere coderingen. Wel zo fijn 
wanneer een snelle, duidelijke en duurzame oplevering gewenst is.
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Een nieuwe serie van stijlvolle, gependelde luidsprekers 
voor installatietoepassingen.

Het eerste product in deze nieuwe reeks is de SN8; een 2-weg, passieve, coaxiale, gependelde luidspreker met een 8-inch bass driver. 

De krachtige SN8 installatiespeaker (400W, 8Ω, 125dB maximum SPL) is ontworpen voor het natuurgetrouw reproduceren van audio 

met een vlakke frequentierespons van 61Hz tot 19kHz en biedt een uniforme akoestische dekking van 90 graden.

De innovatieve, frameloze en schroefloze magnetische grille kan eenvoudig worden losgemaakt. Dit zorgt voor een snelle toegang  

tot de drivers. Met een gewicht van slechts 8 kg, een diameter van 290 mm en een hoogte van 365 mm is de SN8 luidspreker eenvoudig 

in nagenoeg elke ruimte toe te passen. De krachtige prestaties zorgen voor een geluid met een maximale helderheid  

en verstaanbaarheid.

When design meets performance.

www.nedelko.nl/soundnut

NIEUW!  
DE SOUNDNUT SERIE  
VAN WORK PRO 

FOTOGRAFIE: SANDER HEIJNDIJK
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OOSTERBERG 
ELEKTROTECHNISCHE 
GROOTHANDEL

KONINKLIJK
Oosterberg is een succesvolle en 

snel groeiende, ISO-gecertificeerde 

elektrotechnische groothandel met 

300 medewerkers en 20 vestigingen 

verspreid over heel Nederland. Het 

hoofdkantoor is gevestigd in Zutphen. 

Het familiebedrijf dat dit jaar haar 

125-jarig jubileum viert, biedt naast 

de verkoop van een breed assortiment 

elektrotechnische artikelen toegevoegde 

waarde met een uitgebreid pakket aan 

diensten en maatwerkoplossingen. 

“Oosterberg faciliteert activiteiten in de 

elektrotechniek optimaal, zodat de klant 

kan doen waar hij goed in is”, vertelt Bert. 

“Sinds 2 juni jongstleden mogen wij ons 

in verband met het 125-jarig jubileum 

‘Koninklijke Oosterberg B.V.’ noemen.”

KENNISMAKING
Bert vertelt dat Oosterberg van een 

leverancier verwacht dat deze proactief en 

innovatief is, maar ook strategisch denkt. 

“Een leverancier moet vooral een échte 

partner zijn. Wij hechten veel waarde aan 

laagdrempelig contact, waarbij de lijntjes 

kort zijn en we er samen voor zorgen dat 

onze klanten op de best mogelijke manier 

gefaciliteerd worden.” Nedelko is één 

van de vele leveranciers waar Oosterberg 

prettig en goed mee samenwerkt. “De 

eerste kennismaking met Nedelko dateert 

alweer uit 1998”, vertelt Bert. “Dit naar 

aanleiding van het toentertijd openen van 

een vestiging in Den Bosch. Men wilde 

daar graag werken met producten van 

Thomas & Betts. Nedelko was toentertijd 

al als full-line distributeur van Thomas & 

Betts, tegenwoordig ABB, actief binnen 

de Nederlandse markt. Automatisch 

bracht dit ons in contact met Nedelko. 

Er ontstond door de jaren heen een 

duurzame en open relatie.” 

TOTAALLEVERANCIER
Tegenwoordig levert Nedelko, naast 

enkel de producten van Thomas & Betts, 

tal van andere vooraanstaande merken 

binnen verschillende productgroepen aan 

Oosterberg. Dit maakt dat Oosterberg 

is uitgegroeid tot één van de grootste 

klanten van Nedelko. “Van Duracell 

batterijen, Alfatex klittenband en 

connectoren van Amphenol, tot aan 

Prolumia LED verlichting… Nedelko is voor 

ons echt een totaalleverancier geworden.”

TOEKOMST
Bert ziet de toekomst samen met 

Nedelko rooskleurig in. “Vooral Prolumia 

is en blijft booming. Producten als 

de LED Prodisc en de LED Pro-Portal 

doen het erg goed. De kwaliteit is goed 

en de armaturen hebben een ruim 

toepassingsgebied. Ze gaan écht als 

warme broodjes over de toonbank.” 

De producten van de overige A-merken 

die Nedelko al jaar en dag levert 

blijven hun sterke vaste onderstroom 

behouden. “Nieuwe producten die 

Nedelko namens die merken introduceert 

kunnen aan de hand van een goede 

markttechnische onderbouwing uiteraard 

van toegevoegde waarde zijn voor het 

Oosterberg assortiment. Genoeg kansen 

en perspectieven dus!”

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 Bert Bosman. Bert is al bijna 
30 jaar in dienst bij Oosterberg en is momenteel inkoper binnen de 
vestiging in Apeldoorn, waar zich het distributiecentrum bevindt.
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“ER ONTSTOND DOOR 
DE JAREN HEEN EEN 
DUURZAME EN OPEN 
RELATIE.”

Wij hechten veel waarde  
aan laagdrempelig contact, waarbij  
we er samen voor zorgen dat onze 

klanten op de best mogelijke manier 
gefaciliteerd worden.

FOTOGRAFIE: BEELDENBANK OOSTERBERG
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NEDELKO 
OPTIMALISEERT 
ORDERPROCES 
MET NIEUWE 
PLATEAULIFT

OPSLAG
De meer dan 50.000 verschillende 

artikelen op het gebied van 

elektrotechnische materialen, 

(intelligente) LED verlichting en 

energie en veiligheidsoplossingen 

dienen veilig en wanneer nodig stofvrij 

opgeslagen te worden. Dit gebeurt in 

ons distributiecentrum in Barendrecht 

waar ook ons hoofdkantoor is gevestigd. 

Naast dat wij van hieruit alle Nederlandse 

klanten voorzien van de gewenste 

producten, doen wij dit ook voor onze 

klanten in België, Duitsland en Tsjechië.  

De groei die Nedelko de afgelopen jaren 

heeft doorgemaakt maakt het dat het 

juist en snel versturen van orders richting 

deze klanten een continue uitdaging 

blijft. Een aantal knappe koppen binnen 

Nedelko houdt zich hier op elk moment 

van de dag mee bezig.

RUIMTEBESPARING
Door het grote assortiment dat 

standaard op voorraad is, gaan wij zo 

efficiënt mogelijk om met onze ruimte. 

Om de ruimte optimaal te benutten is 

er dit voorjaar een nieuwe plateaulift 

van Kardex Remstar in het magazijn 

geïnstalleerd. De kast biedt ruimte voor 

67.000 kilogram aan voorraad waarvoor 

slechts 10,4 m² vloeroppervlakte 

nodig is. Dit zorgt al gauw voor een 

ruimtebesparing van 80%. De kast is 

ingericht met 85 plateau’s waarover deze 

kilo’s verdeeld kunnen worden. Buiten de 

ruimtebesparing die de kast biedt, zijn 

er nog meer voordelen verbonden aan 

deze manier van opslaan. Waar voorheen 

voor producten die een stofvrije opslag 

behoeven, zoals connectoren en bepaalde 

kabels, een aparte ruimte werd gebruikt 

is dat na de komst van de plateaulift niet 

meer nodig. 

EFFICIËNT
De nieuwe manier van werken 

ontzorgt de magazijnmedewerkers 

voor een groot gedeelte in hun 

werk. Het bespaart veel 

tijd bij het orderpicken 

en optimaliseert het 

voorraadbeheer. Één van 

de redenen hiervoor is 

de ‘double tray techniek’ 

waarbij de plateaulift twee 

lades tegelijkertijd uitgeeft. 

Om zo ergonomisch 

mogelijk te kunnen 

werken wordt de hoogte 

van de uitgegeven lades 

ingesteld op basis van een 

persoonlijke voorkeur.  

Dit voor elke werknemer 

afzonderlijk. Door middel van een LED 

laser pointer wordt de exacte locatie 

van het product aangewezen. Na 

presentatie van het eerste 

plateau en de uitname van 

de benodigde artikelen wordt 

de lade weer opgehaald 

en achter automatische 

deuren geparkeerd. Deze 

techniek zorgt ervoor dat 

de tijdbesparing bij het 

samenstellen van orders 

kan oplopen tot wel 50%. 

Daarnaast hoeven de 

magazijnmedewerkers niet 

langer door het hele magazijn 

heen om een order samen te 

stellen.

Om de bedrijfsprocessen te verbeteren en de klant nog sneller 
en beter van dienst te kunnen zijn, is Nedelko met het oog op 
de toekomst voortdurend op zoek naar hulpmiddelen die het 
orderproces verder optimaliseren. De nieuwe plateaulift van 
Kardex Remstar is hier een mooi voorbeeld van. Hiermee wordt 
een volgende stap gemaakt binnen het vlak van geconditioneerd 
opslaan en efficiënt orderpicken.
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DE NIEUWE MANIER VAN 
WERKEN ONTZORGT DE 
MAGAZIJNMEDEWERKERS 
VOOR EEN GROOT 
GEDEELTE IN HUN WERK.

FOTOGRAFIE: MIKE TERMOND
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LOGISCH LADEN  
EN LOSSEN
HET NIEUWE SONAC  
LAADDOCK BORD

LAADDOCK BORD
Sonac is een grote organisatie en 

exporteur en heeft vanzelfsprekend een 

groot distributiecentrum. Door de negen 

laaddocks komt er veel vrachtverkeer af en 

aan rijden. Om de communicatie tijdens 

het laden en lossen zo effectief mogelijk te 

laten verlopen, heeft Nedelko een nieuw 

product op maat ontwikkeld; het laaddock 

bord. Door negen overzichtelijk geplaatste 

separate vakken, ziet iedere transporteur 

in één oogopslag welke documentatie er 

nodig is en wat er gedaan moet worden. 

Deze maatwerkoplossing is vooral 

bedoeld voor de transportsector, met 

name voor bedrijven met een ingewikkeld 

logistiek proces.

SONAC HUISSTIJL
Het laaddock bord is ontworpen door 

Nedelko en is volledig volgens de wensen 

en de huisstijl van Sonac ontwikkeld 

en uitgewerkt. De hoogwaardige 

dibond plaat, met een geprinte 

afbeelding op gelamineerd polyester, 

is zeer goed bestand tegen extreme 

invloeden zoals chemicaliën en sterke 

schoonmaakmiddelen, maar is ook 

krasbestendig en zeer duurzaam.  

Door het innovatieve design gaat het 

jaren mee. 

MAATWERK
Heb jij, net als Sonac, ook een  

specifieke wens? Dan ben je bij Nedelko 

aan het juiste adres. Onze betrokken 

productspecialisten hebben een 

brede vakkennis en zijn hierdoor in 

staat om iedere wens te realiseren. 

Maak hiervoor een afspraak met één 

van onze professionals en ervaar de 

maatwerkoplossingen van Nedelko zelf.   
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Sonac, een onderdeel van moedermaatschappij Darling 
Ingredients, is een bedrijf dat categorie-3 materialen tot dierlijke 
consumptiegeschikte eindproducten verwerkt en wereldwijd 
exporteert. Laden en lossen is vaak onderdeel van een ingewikkeld 
logistiek proces. Sonac heeft Nedelko gevraagd hiervoor een mooie 
maatwerkoplossing te ontwikkelen. 

FOTOGRAFIE: LOURENS BEZEMER
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LED PRO-AQUA II SERIE
EFFICIËNT VERLICHTEN VAN RUIMTES WAAR VEILIGHEID VOOROP STAAT

 SLAGVAST EN WATERDICHT OPBOUWARMATUUR 

 130 LM/W 

 MET BEWEGINGSMELDER 

 MET RF MASTER-SLAVE SENSOREN 

 VOORZIEN VAN NOODUNIT 

 INCLUSIEF DOORVOERBEDRADING 

WWW.PROLUMIA.NL

GLENN VAN DRIEL  
ADVISEERT DE NIEUWE ACCU'S  

EN BATTERIJEN VAN PRO-ENERGY

NIEUW

VANAF  
€ 49,00

Adviesverkoopprijs  
excl. BTW
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NEDELKO  
VERLICHT PARKEERDEK  
WOON- EN WINKELCENTRUM  
‘DE EMERALD’

De VvE van De Emerald vroeg 

Onderhoudsbedrijf van Workum en 

Nedelko naar een energiezuinige 

en duurzame oplossing om het 

verlichtingsprobleem op het parkeerdek 

aan te pakken. Die kwam er! 

TOE AAN VERNIEUWING
Van goede, functionele verlichting 

op het parkeerdek van het woon- en 

winkelcentrum was al langer geen sprake 

meer. Ook Dennis van Workum van 

Onderhoudsbedrijf van Workum, technisch 

beheerder binnen De Emerald, had deze 

conclusie reeds getrokken. Dennis heeft 

een goede relatie met Nedelko, waarbij 

hij voornamelijk nauw samenwerkt met 

Robert van Heyningen, Key Account 

Manager LED verlichting. Met de LED 

verlichting van Prolumia hebben zij samen 

de nodige verlichtingsprojecten succesvol 

opgeleverd. 

ONGEMAKKEN
In de oude situatie werden de 

parkeervakken verlicht door 24 lichtlijnen 

van 5,4 meter lang. Het gebruik van t8 en 

t5 buizen door elkaar heen, gaf een heel 

onrustig beeld en uitval was aan de orde 

van de dag. Hoog tijd dus om aan de slag 

te gaan met een verlichtingsoplossing  

die aan deze ongemakken een einde  

zou maken. 

Die oplossing kwam er. “Het was 

eigenlijk vrij eenvoudig”, vertelt 

Dennis. “Na een locatiebezoek met 

Robert hebben we samen een passende 

oplossing bedacht. De toepassing van 

5 meter IP62 Prolumia LED strips in 

elke afzonderlijke lichtlijn met een 

opgenomen vermogen van 48 Watt 

en een 3000K lichtkleur. Dit alles 

aangestuurd door een 60 Watt Prolumia 

LED voeding. De proefopstelling gaf 

uiteindelijk de doorslag voor de VvE van 

De Emerald.” 

Woon- en winkelcentrum De Emerald 

is verzekerd van een perfect verlicht 

parkeerdek, waarbij de doelstellingen 

'energiezuinig' en 'duurzaam' 

behaald zijn.
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Emerald in Delfgauw is één van de eerste echte VINEX-wijken 
van Nederland. De eind jaren negentig ontwikkelde VINEX-
locatie ligt in een groen en waterrijk gebied en heeft een ideale 
ligging; centraal tussen grote steden als Rotterdam, Den Haag, 
Delft en Zoetermeer. Woon- en winkelcentrum ‘De Emerald’ 
vormt de ronde kern in deze wijk. Het gebouw bevat 4000 m² aan 
bedrijfsruimten, 60 woningen en een parkeerdek. 

FOTOGRAFIE: JASPER HOF

"DE PROEFOPSTELLING 
GAF UITEINDELIJK DE 
DOORSLAG VOOR DE VVE 
VAN DE EMERALD."
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YUENKEE LEE 
INKOPER  
LED AFDELING

“Dit is altijd een grote uitdaging,  

omdat we niet enkel voor Nedelko 

Nederland de inkoop verzorgen. Dit doen 

wij ook voor onze vestigingen in België, 

Duitsland en Tsjechië. In goed overleg 

zorgen wij voor een zo optimaal  

mogelijke voorraad.”

VRAAG EN AANBOD
Er wordt veel zorg en aandacht besteed 

aan het inkoopproces. “Het is van 

belang dat er door heel de inkoopketen 

meerdere contactmomenten zijn met 

zowel de leverancier als de vervoerder.  

Zo weten wij continu wat er speelt  

en kunnen wij wanneer nodig bijsturen”, 

vertelt Yuenkee. “Wij monitoren 

voortdurend de vraag vanuit de markt 

en zorgen ervoor dat het aanbod hier 

op aansluit. Dit klinkt vrij eenvoudig, 

maar het is en blijft een uitdaging om 

de voorraad van datgene wat gevraagd 

wordt te waarborgen.” De Product & Sales 

Manager en het Nedelko verkoopteam 

spelen hierin een belangrijke rol.  

“Zij creëren een constante vraag naar 

een aantal bestsellers zodat wij, voor 

die specifieke producten, een standaard 

voorraad weg kunnen leggen. Misgrijpen 

blijft dan tot een minimum beperkt.”

GEMIDDELDE WERKDAG
Veel mensen hebben een verkeerd beeld 

bij de functie van inkoper. Het is toch een 

kwestie van bestellen? Niets meer, niets 

minder? Het ligt iets genuanceerder.  

“Ik start mijn werkdag altijd rond half 9”, 

vertelt Yuenkee. “In verband met het 

tijdsverschil is het van belang om eerst de 

mails van mijn internationale contacten te 

beantwoorden. Vervolgens begin ik met 

de inkoop van de goederen en onderhoud 

ik de gehele dag door nauw contact met 

de collega’s van de verkoop. Zo blijven 

de voorraden up-to-date en kunnen 

levertijden met de klant gecommuniceerd 

worden.” De functie brengt ook veel 

administratieve taken met zich mee. Denk 

aan onder meer het financiële aspect, het 

claimen van retouren en het afstemmen 

van het transport. Yuenkee vertelt dat 

de LED afdeling met haar private label 

Prolumia momenteel hard aan het groeien 

is. “Dat kan soms wel hectische werkdagen 

opleveren. De fijne sfeer op de afdeling  

en een team dat er voor gaat, maakt dat 

we geen uitdaging uit de weg gaan!”

DIT IS NOG MAAR HET BEGIN
“Mijn baan bij Nedelko is de eerste fulltime 

baan na mijn studie”, vertelt Yuenkee. 

“In het begin vond ik het allemaal best 

spannend, maar het inwerkproces is zeer 

soepel verlopen. De begeleiding vanuit 

Nedelko was erg fijn. Ik ben nog lang niet 

uitgeleerd en wil steeds beter worden in 

mijn vak. Ik hou van reizen en wil nog veel 

van de wereld zien. Wie weet valt dit in de 

toekomst te combineren met de functie 

die ik nu bekleed!”

De 23-jarige Yuenkee Lee is binnen Nedelko werkzaam als 
inkoper op de LED afdeling. Na Commerciële Economie te hebben 
gestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam, is zij begin dit jaar 
als young professional begonnen aan een, voor haar, eerste 
uitdagende job. Yuenkee vertelt dat zij in haar functie fungeert 
als tussenpersoon voor verschillende afdelingen zoals verkoop, 
financiën en het magazijn.
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“DE FIJNE SFEER OP DE 
AFDELING EN EEN TEAM 
DAT ER VOOR GAAT, MAAKT 
DAT WE GEEN UITDAGING 
UIT DE WEG GAAN!”

Wij monitoren voortdurend  
de vraag vanuit de markt  

en zorgen ervoor dat het aanbod  
hier op aansluit.

VAKANTIEBESTEMMING: AZIË

LUNCHGERECHT TIJDENS EEN WERKDAG:  
NOODLES OF WIT BROOD MET AVOCADO, KIPFILET  
EN TRUFFELMAYONAISE

VRIJETIJDSBESTEDING: REIZEN, WINKELEN EN KOKEN

MUZIEK: R&B

FAVORITES

FOTOGRAFIE: JOYCE KARREMAN
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WWW.NEDELKO.NL

WIL JIJ OOK GRATIS ONS  
O TECH. MAGAZINE 

ONTVANGEN?
MELD JE AAN OP  

WWW.NEDELKO.NL/OTECH

O tech. magazine is een uitgave van Nedelko en verschijnt drie maal per jaar.

WORDT ABONNEE

VERWACHTINGEN
“Het armatuur ziet er goed uit. Het heeft 

een stevig en degelijk design en een erg 

mooie lijn. Ik zie op de doos dat er erg veel 

mogelijkheden zijn met deze Pro-Portal. 

Ik zie een sensor- en een noodfunctie 

en volgens mij een paar hele mooie 

instellingen. Even uitzoeken hoe het 

werkt, maar ik ben zeer benieuwd!” 

GEBRUIK
“Wat een functies zitten er op dit 

armatuur, zeg! Deze Pro-Portal schiet zijn 

doel zeker niet voorbij. In eerste instantie 

ziet het er wat lastig uit, maar met de 

manual die erbij zit is het erg goed te 

doen! Alles wat ik nodig heb zit in de doos, 

waardoor ik gelijk aan de slag kan met 

de installatie. In plaats van dat ik al mijn 

onderdelen bij elkaar moet zoeken, kan 

ik dit armatuur nu in 15 minuten volledig 

werkend krijgen. Dit inclusief het voorwerk 

en het afmonteren. Alle functies die erop 

zitten zijn makkelijk in te stellen, zowel de 

sensor- als de noodfunctie.” 

CONCLUSIE
“Wat een mooi armatuur. Sowieso is de 

kwaliteit erg goed. Er is zeker niet op het 

materiaal beknibbeld. De lichtkwaliteit 

is geweldig en de melkwitte lens maakt 

het helemaal af. Dit armatuur is perfect 

als buitenarmatuur waar weinig licht 

is, maar waar zo nu en dan wel mensen 

langskomen. Ikzelf zou het vooral 

gebruiken voor galerijen, gangen en 

trappenhuizen. Alles is in te stellen zoals 

ik het wil. Zo kun je de bewegingssensor 

bijvoorbeeld instellen dat het licht naar 

100% gaat wanneer er iemand langs loopt, 

tijdelijk dimt naar 20% en uitgaat wanneer 

er niemand meer is. Geweldig toch!” 

Nedelko verkoopt een scala aan mooie producten, maar wat vindt 
de markt hier nu eigenlijk van? In deze rubriek vragen wij klanten 
om onze producten eens goed te testen. Wij hebben Kees Karreman 
van Elektrotechnisch Bureau Electus Elektrotechniek gevraagd om 
één van onze Prolumia LED Pro-Portal armaturen te testen.

KEES KARREMAN  
NEEMT DE PROLUMIA  
LED PRO-PORTAL  
ONDER DE LOEP
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FOTOGRAFIE: STEPHAN KOOIJMAN

LED PRO-PORTAL

Degelijkheid 

Design 

Gebruiksgemak 

Lichtkwaliteit 

Mogelijkheden 

MIJN SCORE
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GEMEENTE STEENBERGEN  
STAPT OVER OP  
LED VERLICHTING

VERVANGEN
De gemeente Steenbergen is in 

2017 gestart met het vervangen van 

lichtmasten, verlichtingsarmaturen en 

lichtbronnen. Dit traject dat tot 2020 

loopt omvat ook de verlichting van de 

buitengebieden in de gemeente.

In de zoektocht naar een goed 

verlichtingsarmatuur voor de lichtmasten 

in die buitengebieden zijn de gemeente 

Steenbergen en adviesbureau Nobralux 

uitgekomen op de Pro-Strada Mini. 

Voor de doorgaande wegen is het de 

uitvoering die voorzien is van 30 LED’s 

die samen 4.600 lumen produceren en 

45W verbruiken. Voor het fietspad is 

gekozen voor de uitvoering met 12 LED’s 

die 1.200 lumen produceren en 12W 

verbruiken.

SAMENWERKING
Thom Vermeulen, binnen Nobralux 

verantwoordelijk voor relatiemanagement 

en commerciële activiteiten voor het 

Zuiden van het land, is zeer te spreken 

over de samenwerking met Nedelko. Hij 

vertelt dat ze op basis van de I-tabellen die 

ze van Nedelko ontvingen de benodigde 

lichtberekeningen hebben kunnen 

maken. “Het lichtniveau voldoet aan alle 

eisen. We hebben de Pro-Strada Mini 

vergeleken met verlichtingsarmaturen 

van andere fabrikanten waaruit bleek dat 

de gelijkmatigheid simpelweg beter is. 

Daarnaast is de prijs-kwaliteitverhouding 

goed waardoor de keuze snel was 

gemaakt.”

LEVERING
De Pro-Strada Mini armaturen zijn in  

batches geleverd. “Dit was een goed idee”,  

vertelt Thom. “De installateur kan niet  

het totaal aantal verlichtingsarmaturen  

binnen één week monteren.”  

De nieuwe armaturen zorgen voor een 

aangename verlichting en verhogen het 

veiligheidsgevoel. Uiteraard telt ook de 

mening van de burger. Thom vertelt dat 

de burger de eindgebruiker is waarvoor je 

dit allemaal doet. “Op een enkele situatie 

na zijn er geen negatieve reacties bij 

de gemeente binnengekomen over dit 

specifieke project. We kunnen tot nu toe 

dus spreken van een geslaagd project.”

CONTACT
Key Account Manager Openbare 

Verlichting binnen Nedelko, Xander 

Kremer, heeft tijdens het project 

continu contact gehouden met de 

gemeente Steenbergen en Nobralux 

als opdrachtgevers, en Dynniq als 

installerende partij. Ook Kelvin Schoonen, 

Planner Mobility binnen Dynniq, heeft 

het contact met Nedelko als zeer goed 

ervaren. “Xander heeft bij ons op de zaak 

meer uitleg gegeven over de Pro-Strada 

Mini en het armatuur ook écht laten zien, 

waarbij duidelijk werd dat de onderdelen 

waaruit deze bestaat van hoge kwaliteit 

zijn. Enkele kleine problemen die zich 

voordeden ten tijde van de installatie 

werden gelijk getackeld.  

Wij gaan in de toekomst zeker vaker 

gebruik maken van de producten en 

diensten van Nedelko!”
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Eind 2017 werd de Prolumia Pro-Strada armaturenfamilie 
geïntroduceerd. Deze wordt geprezen om zijn strakke design 
en lichttechniek. De concurrerende prijs is een aangename 
verrassing. Dit heeft de interesse gewekt van de gemeente 
Steenbergen, welke reeds begonnen was om een groot gedeelte 
van zijn oude armaturen te laten vervangen door LED armaturen. 
Op verzoek van de gemeente is er een intensieve samenwerking 
ontstaan met het betrokken adviesbureau Nobralux en de 
installerende partij Dynniq. 

DE NIEUWE ARMATUREN 
ZORGEN VOOR EEN 
AANGENAME VERLICHTING 
EN VERHOGEN HET 
VEILIGHEIDSGEVOEL.

FOTOGRAFIE: JASPER HOF
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Stuur je oplossing uiterlijk 10 oktober 2018 naar info@nedelko.nl o.v.v. ‘Mindf*ck’.  

De 2 kaartjes en het boek worden verloot onder alle deelnemers die het juiste antwoord hebben ingestuurd.

VUL IN EN WIN!
LOS ONDERSTAANDE PUZZEL OP  
EN MAAK KANS OP 2 KAARTJES  
VOOR DE VOORSTELLING  
VICTOR MIDS MINDF*CK LIVE 2018  
EN EEN EXEMPLAAR VAN HET BOEK  
101 ILLUSIES & EXPERIMENTEN

Deze overweldigende show van Victor Mids vindt plaats  
in AFAS Live. Leuk weetje... Prolumia heeft op deze locatie 
meerdere LED armaturen geleverd en geïnstalleerd.

Datum: zaterdag 27 oktober 2018
Aanvang: 12:30 uur

1. Beurs waaraan Nedelko in oktober deelneemt

2. Private label waaronder Nedelko onder andere TCM kabelcoderingen verkoopt

3. In deze maand werd in 2008 Prolumia gelanceerd

4. Gemeente die onlangs is voorzien van openbare LED verlichting

5. Nieuw private label waaronder Nedelko kabelwartels verkoopt

6. AV-fabrikant die de Soundnut serie geïntroduceerd heeft 

7. Nedelko Tsjechie is gevestigd in deze stad

8. Klant van Nedelko die dit jaar haar 125-jarig jubileum viert

9. Nedelko in-huis event dat op donderdag 1 november plaatsvindt

10. Met de voetbalclub uit dit dorp heeft Nedelko een topsponsorcontract afgesloten

11. Installatiepartner van Nedelko bij het project van BVG Hijsmaterialen
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ONZE NIEUWE  
PROLUMIA CATALOGUS  
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