
CHOCOLADE
VERRASSING

M A A R T 
2 0 2 0

ALTIJD LEUK OM TE GEVEN, 
TE KRIJGEN ÉN TE ETEN!

Hoe zit het met jouw 
goede voornemens? 
De onze zijn 
alvast duidelijk: 
ook in 2020 gaan 
we je verwennen 
met acties en 
lekkernijen. Onze 
eerste smakelijke 
daad kan al 
meteen tellen: 
een verrassing in 
chocolade! Want die 
goede voornemens 
verdienen toch ook 
een beloning, niet?

Nu bij elke aankoop 
vanaf 300 euro!

*Deze actie is niet cumuleerbaar met eventuele andere kortingen. Maximum 4 cadeaus per klant. **Tenzij anders vermeld in de actie.

Per aankoopschijf van 300 euro

ACTIE* GELDIG VAN 1 MAART 2020
T.E.M. 31 MAART 2020**.

Beeld ter indicatie. Elk Gibed-lid heeft zijn 
eigen chocoladeverrassing voor je in petto.

LEGRAND VIDEOFONIE
geldig tot eind maart — niet cumuleerbaar met andere acties — max. 4 per klant

Gibed actie Legrand videofonie. 
Per aankoopschijf van 300 euro een chocolade verrassing.

actiecode

GIBPR200329

NIKO SMART PRODUCTS + RF
geldig tot eind maart— niet cumuleerbaar met andere acties — max. 4 per klant

Gibed actie Niko Smart products (RF materiaal, slimme 
schakelaar, Niko home control). Per aankoopschijf van 300 
euro een chocolade verrassing.

actiecode

GIBPR200324



Krijg bij aankoop van

een Wall box G4
een bongobon wereldkeuken t.w.v. € 40 cadeau.

Omer 33cl
Ref. : 94011971P 

Colli 2

Omer 75cl
Ref. : 94013401P

Colli 1
Aansluitmodule 25x60 met 
Tecos 125A (94011971) 
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Contact : Teconex SA/NV Rue de Magnée, 108 - 4610 Beyne-Heusay - Belgium - 
Tel.: +32 (0)4 358 85 75 - Fax: +32 (0)4 358 23 73 - www.teconex.eu - info@teconex.be 

Aansluit- en meetmodule 
25D60 met Tecos 125A 
(94013401) 

De PT-E550WSP bundel bevat 4 tapes, 

een oplaadbare lithium-ion batterij en 

een draagkoffer. Alles wat u nodig heeft 

om elektrische installaties te labelen 

conform de bedradingsvoorschriften 

van het AREI aan een geweldige prijs. 

€179 

www.brother.be 

Label conform 

het AREI met 

onze essentiële 

labellingkit 

aanbevolen 

verkoopprijs incl. btw 

PROFESSIONAL

KENMERK VAN EEN SLIMME
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Nu 33% 
KORTING
+ 4 tapes 

gratis!

Actie geldig in april 2020.

Connectorkoffer
met alle connectoren
voor de Belgische markt
incl. coaxkabelstripper
voor RG 11 

met alle connectoren
voor de Belgische markt
incl. coaxkabelstripper

Nettoprijs: € 150
excl. BTW



Meer info bij uw Gibed filiaal.

Aangeboden aan ne� oprijs!

06105494 GUELL 1/S/W 60 4K
06139194 GUELL 1/S/W 76 4K
06106694 GUELL 1/A40/W 60 4K
06138894 GUELL 1/A40/W 76 4K

06119994 GUELL 1 DETEK/S/W 60 4K

06094294 GUELL 2/S/W 80 4K
06094094 GUELL 2/S/W 120 4K
06094694 GUELL 2/A40/W 80 4K
06094494 GUELL 2/A40/W 120 4K
 
306125 GUELL 2.5/S/W 150 4K
306126 GUELL 2.5/A40/W 150 4K

GUELL 1 GUELL 2 GUELL 2.5GUELL 1
DETEK

* 6 +1 GRATIS !  van dezelfde code

6 +1 GRATIS* !
gebouwomgeving

sportverlichting

signaalverlichting

straten parkings

Inbouwdozen

Boîtes d’encastrementuwdozen
100
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sac de sportsporttas
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+++++

Trendy sporttas van stevig waterafstotend polyester. 
Met royaal hoofdvak met verstevigde bodem, ritsvak vooraan, 
2 vaste draagriemen en verstelbare schouderriem. Formaat: 48 x 22 x 28 cm

Sac de sport tendance en polyester imperméable et robuste. Compartiment principal à fond renforcé, 

ACTIE!

Meer info in uw Gibed filiaal.

Bij aankoop van 3 doosjes
(100 stuks/doos)
Quick klemmen M16 of M20 
GRATIS OBO vouwmeter.

OBO BETTERMANN nv  •  Bist 14  •  2630 Aartselaar 
T. 03 / 870 74 00  •  info@obo.be  •  www.obo.be



Bij aankoop van € 100 in de mix
ontvangt de installateur
10% KORTING
op alle Sylvania LED filament lampen, inclusief pendels.

www.sylvania-lighting.com

Bij aankoop van één set verdeelstroken (2 stuks)

KRIJGT U ÉÉN FLES MATEUS ROSÉ
ORIGINAL GRATIS

ref M88678NF/Duo.

PROMO
 KLOKBOOR Fixx P794
NU AAN NETTOPRIJS!

Voor meer info kan u terecht 
bij uw Gibed fi liaal.

• Beschikbaar in 3 lengtes: 
 60 cm, 120 cm en 150 cm

• Lumenoutput 
van 1900 tot 8000 lumen

• IP65
• Levensduur: 50000 uur
• 5 jaar garantie
• Opties: Noodunit, DALI, 

WEC,  doorvoerbedrading, 
opaal optiek, 
bewegingsdetectie

10% KORTING
op de Philips CoreLine waterdicht!
Geldig op het volledig assortiment WT120C

Innovatief

Makkelijk te
installeren

Hoogwaardig

CoreLine

 
 

INNOVATIE

VAKMAN
SCHAP 

Meer info bij uw Gibed fi liaal.



De Gibspot - onze eigen ledspot.

  Verkrijgbaar in wit en zwart

  Bridge lux ledmodule 

  2700 of 3000 kelvin

  Output: 664 lumen

  Boordiameter 80 mm 

  Met Meanwell drivers

  Universele veren (voor beton en valse plafond)

  5 jaar garantie

  Ook verkrijgbaar in IP44

Brutoprijs 53,725€ voor de gewone versie. (excl driver)
Brutoprijs voor de 63,45€ voor de IP44 versie (excl driver)
Exclusief recupel en exclusief btw. 

Voor meer info kan u steeds informeren bij uw vaste Gibed partner.



VOM PROFI FÜR PROFIS

®

Koop je in maart bij je Gibed- filiaal 
producten van deze  merken, dan 
ontvang je per  aankoopschijf van 300 
euro een verrassing van chocolade. 

Deze actie is niet cumuleerbaar met 
eventuele andere kortingen en er 
zijn maximum 4 cadeaus per klant.

GIBED CVBA
Kleinhoefstraat 5 — 2440 Geel — België T. +32 14 15 10 10 info@gibed.be GIBED.BE

1. ALECO ZEDELGEM
Marsbiebuikstraat 1
8210 Zedelgem

2. ALECO ROESELARE
Ovenstraat 17
8800 Roeselare

3. ALFA ELEKTRICITEIT GENT
Herlegemstraat 30-36
9070 Destelbergen

4. ALFA LICHT GENT
Palinghuizen 93
9000 Gent 

5. ELECPRO CUYPERS
Z.I. Chaussée de Wavre
1360 Perwez

6. ELECPRO NAMUR
Chaussée de Wavre 380A
5100 Jambes

7. GOVAERTS
Govaerts - Hessenplein 2
2000 Antwerpen

8. GOVAERTS NOORD 
Starrenhoaan 28 b1
2950 Kapellen

9. LUMATEC
Dehemlaan 15-17
8900 Ieper

10. NIEDERAU EUPEN
Route de Herbesthal 134
4700 Eupen

11. NIEDERAU HERSTAL
l P.I. des Hauts-Sarts,
Première Av. 2- 4040 Herstal

12. PISCAER
Battelsesteenweg 451
2800 Mechelen

13. SAREM HASSELT
Gebrandestraat 60b
3511 Kuringen

14. SAREM LEUVEN
Kol. Begaultlaan 81
3012 Wilsele

15. TASIAUX CHARLEROI
Route de Mons 36
6000 Charleroi

16. TASIAUX JUMET
Z.I. Première rue 11
6040 Jumet

17. TASIAUX TARCIENNE
Route de Philippeville 1
5651 Tarcienne

18. WATT & MORE
Emiel Clauslaan 74
9000 Gent
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actiecode 

GIBPR200316

actiecode 

GIBPR200317

actiecode 

GIBPR200318

actiecode 

GIBPR200319

actiecode 

GIBPR200322
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actiecode 
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actiecode 
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actiecode 
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actiecode 
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actiecode 
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actiecode 
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actiecode 
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actiecode 
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actiecode 
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actiecode 
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actiecode 
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actiecode 
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actiecode 
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actiecode 
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actiecode 

GGIBPR200312

actiecode 

GIBPR200313

actiecode 

GIBPR200315

Thermo-hygrostaat Type 7T.51
Garandeert prestaties van componenten 
en instrumentatie in bedieningspanelen  
en behuizingen en kan de levensduur van  
het product verlengen.

Elektronische besturing
Klein, compact formaat (17,5 mm breed)
1 NO 10 A - 250 V AC1
4 functies
Nominale spanning 110...240V AC / DC
Temperatuur varieert van + 10° tot + 60°C
Vochtigheidsbereik tot 90%
LED status indicatie contact AAN

S.P.R.L. FINDER BELGIUM B.V.B.A.   Bloemendael, 5 B - 1547 BEVER   Tel : 054/30.08.68   Fax : 054/30.08.67     finder.be@findernet.com     findernet.com

Perfect  
klimaat  
in uw  
schakelkast
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Comptoir
Commercial
International


