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LICHTRENDEMENT
Performante verlichting 
combineren met een beperkt 
energieverbruik en de juiste 
prijs-kwaliteitsverhouding.
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OMWENTELING
De definitieve doorbraak van 
elektrische wagens hangt af van 
adequate laadinfrastructuur.

VLOERDOZEN
De functionele, elegante oplossing 
om elektronica in uw showroom in 
de verf te zetten.

Sylvania ontwikkelde een baanbrekend 
alternatief voor ledmodules in lijnverlichting.
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DE BOCHT
De urgentie was er al langer, maar nu benen 
de technologie en infrastructuur ook stilaan 
bij: elektrisch rijden is lang geen anomalie 
meer in het straatbeeld en wint steeds meer 
terrein op de benzine- en dieselalternatieven.

Een omwenteling die ook onze nieuwbakken 
regering ondersteunt met tal van fiscale voorde-
len én de beslissing om bedrijven vanaf 2026 te 
verplichten hun wagenpark te vergroenen met 
elektrische wagens. Een evolutie die uiteraard 
– zowel vanuit ecologisch standpunt als vanuit 
onze sector– alleen maar toe te juichen valt.

Want die evolutie maken de Gibed-leden 
en onze partners vanop de eerste rij mee. 
Dankzij jaren van aanzienlijke investeringen in 
innovatie en ontwikkeling rijden bijvoorbeeld 
zo’n 3000 zelfstandige thuisverpleegkun-
digen volledig elektrisch (zie Dossier). Met 
voldoende en betaalbare laadpalen hoeven 
zij daarbij niet in te boeten op rijbereik.

Momenteel rijdt 1,69 % van de wagens in 
Vlaanderen milieuvriendelijk. Als we kijken 
naar de nieuwe voertuigen die ingeschreven 
worden, zien we echter een onmiskenbare 
stijging. De bocht naar elektrisch rijden lijkt 
daarmee definitief ingezet. Bij Gibed zitten 
we mee aan het stuur van de toekomst.

NICO VANHOVE 
Managing Director Gibed

COLOFON: Gibed Magazine verschijnt 4x per jaar. Volgende verschijningsdatum: Gibed 10: 1 maart 2021 — Verantwoordelijke 
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— Druk: Realise — Copyright: Er mogen geen gedeeltelijke of gehele bijdragen uit het magazine gekopieerd of gereproduceerd 
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info@gibed.be — Niet verkrijgbaar in de winkel. Gibed Magazine wordt enkel persoonlijk op naam verstuurd. — Wil je het 
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Heb je een vraag, opmerking of suggestie? 
Laat het me weten via info@gibed.be.
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Met de VTC10 hebben we een handige 
en veelzijdige multitester 3-in-1 met lcd-
scherm aan het gamma toegevoegd.

Niet enkel een eenvoudige 
spanningstester met ledaan-
duiding om in één oogopslag 
het spanningsniveau af te 
lezen (tot 1000 V AC/DC – 
CAT III), maar ook met lcd-
scherm voor precieze resul-
taten in TRMS. Hier bovenop 
nog een handige stroomtang 
met open bek tot 200 A wis-
selstroom, de mogelijkheid 
om weerstand en continuïteit 
te meten, faserotatie en een 
autodiagnosetest. Dit alles 
conform de IEC-norm voor 
controle op afwezigheid van 
spanning. Om batterijen te 
sparen, schakelt het toestel 
vanzelf uit na 30 seconden. 
Kortom: de must have voor 
elke elektro-installateur.

• Lcd-scherm met 
9�999 meetpunten en 
achtergrondverlichting

• TRMS-metingen

• Geïntegreerde zaklamp

• Vervangbare meet-
punten Ø 2/4 mm

• Polariteitaanduiding

• Faserotatietest

• Enkelpolige fasetest

• IP54-bescherming

• Autodiagnosetest 
(led & lcd)

• Automatische 
sluimermodus

• Schokbestendig tot 1,2 m

• Ondergeschikt aan 
IEC61243-3:2014

• Stroom 200A AC

• Spanning 1000V AC/DC

• Draagtas optioneel 

INFO  www.ccinv.be

VTC10:
het zwitsers zakmes
voor de elektricien.
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Bijna 70 jaar geleden werd in zeer een-
voudige omstandigheden met vier 
werknemers de basis gelegd voor 
Sievi’s schoenenfabriek en schoen-
makersvakmanschap. Een begrip 
werd geboren: Sievi-kwaliteit. 

Vandaag de dag is Sievi de 
grootste schoenenfabrikant 
van Noord-Europa, met een 
productie van meer dan een 
miljoen paar schoenen per 
jaar. Sievi is een schoenen-
fabrikant die zijn producten 
maakt met Finse arbeid en 
werk biedt aan in totaal meer 
dan 500 mensen. Doordat 
Sievi 100.000 paar op voor-
raad heeft, garanderen we 
een snelle verzending! Door 
Sievi-schoenen te gebrui-
ken kunt u met trots zeg-
gen: made in Finland!

Schoenen voor 
wisselende 

werkomstandigheden

Wanneer u in wisselende 
omstandigheden werkt, 
beschermt en steunt de 
constructie van Sievi-
enkelschoenen uw enkels 
tegen stoten. Alle enkelschoe-
nen met rolmechanisme 
hebben nu een modern 
Boa® M4-sluitmechanisme.

INFO  www.sievi.com

Sievi,
Made in Finland

Handgereedschap van de hoogste kwaliteit en 
veiligheid voor de elektrotechnicus: da’s het 
credo van HAUPA, en dat al meer dan 55 jaar.

Zo beschikt Haupa over een 
uitgebreid gamma perstan-
gen. De fotovoltaïsche pers-
tang MC4 2,5-6 mm2, de 
perstang voor RJ 6-8-polige 
connectoren, de hexago-
nale perstang 6-50 mm2 ...

Haupa heeft eveneens een 
kit ontworpen met VDE 
1000V-tangen. Deze kit 
bevat vier stuks: een uni-
versele tang, een snijtang, 
een halfronde bektang 
en een striptang.

De kabel afroller 1200, 
voor haspels tot Ø 1200, 
is geschikt voor intensief 
gebruik. Ondanks zijn lichte 
uitvoering biedt hij een 
draagvermogen van 175 kg 
en is hij voorzien van vier 
trillingsdempende pootjes.

Ontdek eveneens het assor-
timent adereindhulzen. 
Een volledige doos met 
5.100 adereindhulzen van 
verschillende grootte met 
DIN-kleurcode. Daarbij 
een perstang voor geïso-
leerde adereindhulzen 
van 0,08 tot 10 mm.

INFO  www.huppertz.be

HAUPA by
Huppertz



De specialist  
voor de professional

Volg Bailey Lights op Pinterest
pinterest.com/baileylights

bailey.nl

Voor meer brochures gaat u naar 
“downloads” op www.bailey.nl
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De SanificaAria van 
Beghelli doodt levende 
organismes in de 
lucht, zoals virussen 
en bacteriën, en ont-
smet zo de aanwezige 
lucht. Uitermate han-
dig in coronatijden.

Het toestel kan in elk type 
lokaal worden gebruikt zoals 
burelen, receptieruimtes, 
toonzalen, refters, ateliers 
… De werking is gebaseerd 
op het principe dat UVC-
straling levende organismes 
dood. Een voordeel is dat 
er bij het proces geen ozon 
wordt gevormd en er dus 
geen reukhinder ontstaat.

De SanificaAria heeft een 
compleet ingepakte PLL 
UVC-lamp. Door middel van 
een ventilator wordt de lucht 
aangezogen, langs de lamp 
geleid en, met een tweede 
ventilator, terug afgeblazen.

De ventilatoren, lichtobstruc-
tie (een reeks bovenop elkaar 
gemonteerde V-vormige 
stalen plaatjes zodat de UVC-
straling niet kan ontsnappen) 
en de UVC-lamp zelf zitten 
in een handige cassette.

Deze cassette gaat, bij 24/7 
gebruik, één jaar mee en 
moet dan worden gewisseld.

Om de werking te bewijzen 
zijn een aantal klinische tes-
ten uitgevoerd. Daaruit blijkt 
dat dit toestel 99,9 % van alle 
virussen en bacteriën in de 
behandelde lucht doodt.

Er bestaan 2 types:

• SanificaAria 30: toestel 
bestemd voor kleinere 
ruimtes met een 
debiet van 30m³/h�

• SanificaAria 200: gecon-
necteerd toestel voor 
grotere ruimtes met een 
debiet van 200m³/h

De SanificaAria 200 Connect 
kan worden bediend via 
een smartphoneapp. Beide 
toestellen kunnen vast 
worden gemonteerd of los 
worden opgesteld met de 
meegeleverde voet. ◆

INFO  www.huppertz.be

De SanificaAria 
van Beghelli



PODIUM
Sylvania is wereldwijd bekend als verlichtingsproducent en schuwt speciale producten 

voor nichemarkten niet. Meer nog: de medewerkers in de R&D-afdeling in Tienen hebben 
met Helios een ledlamp ontwikkeld die niets minder dan een revolutie betekent.

Sylvania is één van de grootste 
spelers in de verlichtingsmarkt die 
zowel lichtbronnen als armaturen 
produceert. De naam ‘Sylvania’ is 
afgeleid van de Amerikaanse staat 
Pennsylvania en duikt voor het 
eerst op in 1924, legt algemeen 
directeur Marc Elst uit. “In de vroege 
jaren 1900 waren verschillende 
bedrijven in Pennsylvania aan het 
experimenteren met gloeilampen. 
Die zijn uiteindelijk samengevoegd 
onder de noemer ‘Sylvania’. Het van 
oorsprong Amerikaanse bedrijf is 
sinds 2016 in handen van het Chinese 

Feilo Acoustics. Intussen is Sylvania 
aanwezig in 25 landen en worden de 
producten verkocht in 45 landen.”

Europese productie

De Chinese overname betekent niet 
dat de productie volledig verhuisde 
naar het oosten. “We hebben nog 
steeds drie fabrieken in Europa, en 
dat vind ik belangrijk”, laat Marc 
optekenen. De helft van de armaturen 
die in België over de toonbank gaan, 
komt uit de fabrieken in Saint-Étienne 

(Frankrijk), Newhaven (VK) en 
Erlangen (Duitsland). “De vestiging 
in Erlangen fabriceert nu niet langer 
alleen maar fluorescentielampen, maar 
ook armaturen. Zo willen we kort op 
de bal spelen met kortere lead times 
voor aangepaste producten. De fabriek 
in Tienen was alom bekend voor de 
productie van lichtbronnen en was de 
bakermat van de GU10-halogeenlamp 
op netspanning, waar later de RefLED 
GU10 led lamp uit ontwikkeld werd. 
Door de groeiende concurrentie uit 
het oosten is de fabriek nu omgevormd 
tot R&D Excellence Center.” 

In deze rubriek
zetten we de
drijvende krachten
achter een merk in
de schijnwerpers.
Daarbij blikken we
niet alleen terug
naar de voorbije 
hoogtepunten van 
het merk, maar
kijken we ook naar 
de toekomstambities.

6



22
MEDEWERKERS

in België

2500
MEDEWERKERS

wereldwijd

45
LANDEN

waar Sylvania-producten 
worden verkochtEen breed gamma

Als producent van lichtbronnen, 
armaturen en lichtsturingen bedient 
Sylvania heel uiteenlopende segmen-
ten. Dat doet het onder de merknaam 
Sylvania, maar binnenkort wordt ook 
het merk Concord weer meer op de 
voorgrond geplaatst, voor de high-end-
producten. Marc: “In België verkopen 
we zowel rechtstreeks aan de consu-
ment via doe-het-zelfzaken als aan 
professionals. Die laatste vormen onze 
belangrijkste afzetmarkt, al hebben we 
in beide segmenten een sterke markt-
positie. We verkopen binnen- en bui-
tenverlichting voor elk mogelijk project: 
woningen, kantoren, scholen, winkels, 
industrie, horeca … Daarmee willen we 
een onestopshop zijn voor installateurs. 
Bovendien willen we het vriendelijkste 
verlichtingsbedrijf in de markt zijn. We 
gaan voor een persoonlijke en mense-
lijke aanpak, van lichtstudie en offerte 
tot dienst na verkoop. Daarvoor kunnen 

we in België rekenen op 22 medewer-
kers die gebeten zijn door verlichting.” 
Daarnaast onderscheidt Sylvania zich 
als producent van verlichting voor spe-
ciale toepassingen, vult Nicole Loysch 
aan. Zij is wereldwijd verantwoorde-
lijk voor de Special Products Group. 
“Het gaat om lampen voor niches waar 
andere producenten zich zelfs niet aan 
wagen. Denk maar aan verlichting voor 
land- en tuinbouw, desinfectie, insec-
tenvallen, zonnebanken en persoonlijke 
verzorging, aquaria of terraria, zwemba-
den, voedselpresentatie, vliegtuigen, het 
verkeer en de entertainmentsector.”

“We hebben veel knowhow en exper-
tise in die speciale verlichting en willen 
ons erin onderscheiden. Uiteindelijk 
is dat het boeiende aan ons produc-
tenpallet: we ontwikkelen en verko-
pen een heel brede waaier aan pro-
ducten, van standaard downlights tot 
heel specifieke lampen”, zegt Marc.

Slimme verlichting

Ook op het vlak van slimme verlichting 
is Sylvania helemaal mee. “Het belang 
van intelligente verlichting zal alleen 
maar toenemen”, benadrukt Marc. 
“Tal van gebouwen zijn verouderd en 
hebben nog oude verlichtingstoestel-
len. Met SylSmart, ons systeem voor 
slimme verlichting, besparen gebouwei-
genaars meer dan 65 % op hun verlich-
tingskosten. En licht is al snel goed voor 
30 % van het totale energieverbruik. 
Maar intelligent licht gaat om meer dan 
besparen. Het draait ook om comfort, 
want met het juiste licht op de juiste 
plaats op het juiste moment voelen 
mensen zich beter. We denken daar-
bij ook aan het gemak van de installa-
teur, want SylSmart is een systeem dat 
eenvoudig en gebruiksvriendelijk is. 
Intussen zijn we er al enkele jaren mee 
bezig en hebben we expertise opge-
bouwd in slimme verlichting. Er staan 
een aantal mooie projecten op til.”

1. Sylvania Helios

1
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NICOLE LOYSCH [56]

COMMERCIAL BUSINESS DE VELOPMENT 

M A N AGER VOOR SYLVA NIA SPECIAL 

PRODUC TS GROUP WERELDWIJD

Werkte voorheen 23 jaar voor Syl-
vania en is sinds anderhalf jaar 
opnieuw in dienst� In haar vrije tijd 
reist ze mee met haar zoon, pro-
fessioneel triatleet Jelle Geens�

MARC ELST [59]

GENER AL M A N AGER FEILO 

SYLVA NIA BELGIUM BV

Is intussen 38 jaar actief in de ver-
lichting, waarvan 25 jaar bij Sylvania� 
Gaat in zijn vrije tijd wandelen met 
de hond of fietsen� Is voetbalfan�

JAMES HOOKER [44]

R& D M A N AGER

Werkt al in de verlichting sinds hij 
op zijn 13e op school een bedrijf 
opstartte� Is intussen 16 jaar actief 
bij Sylvania� Is zelfs in zijn vrije 
tijd bezig met licht, maar restau-
reert ook graag klassieke auto’s�

Helios

Ook de Special Products Group denkt 
na over toekomstgerichte verlichting. 
De belangrijkste innovatie op dit vlak is 
ongetwijfeld Helios. Dat is een innova-
tieve gasgekoelde lineaire ledlichtbron, 
een alternatief voor ledmodules in lijn-
verlichting. “Ledfilamenten werden 
tot nog toe vooral in retrofit gloeilam-
pen gebruikt. Nu zijn we erin geslaagd 
ledfilamenten in een T5-buislamp te 
stoppen. Zo hebben we nieuwe, per-
formante lineaire ledverlichting ont-
wikkeld. Het is een uniek product 
waarvoor we drie patenten en een 
designregistratie hebben gekregen”, 
vertelt James Hooker, R&D manager.

Helios haalt een rendement van 
200 lm/W, het dubbele van een 
T5-fluorescentielamp. In tegenstelling 
tot een lineaire ledlamp met ledmodu-
les geeft deze lamp een gelijkmatige, 
ononderbroken lichtlijn over de vol-
ledige buislengte, en dat 360° rond de 
lichtbron. Er is namelijk geen koelele-
ment nodig. Dat komt omdat de lamp 
hermetisch afgesloten is en gevuld is 
met warmtegeleidende gassen. “We 
koelen de led waar ze het heetst is: 
rond de led, in plaats van erachter. 

8



SYLVANIA BELGIUM

Noorderlaan 105/C 
2030 Antwerpen

T. +32 (0)3 610 44 44

info.be@sylvania-lighting.com 
www.sylvania-lighting.com

Dat zorgt ervoor dat ze veel langer mee-
gaat. Door de hermetische constructie 
heeft Helios geen last van vocht, stof of 
schadelijke gassen. Ook dat verlengt de 
levensduur aanzienlijk”, legt James uit. 

“Het was een hele uitdaging om Helios 
te ontwikkelen. Ook de machines om 
Helios te produceren hebben we hier 
in Tienen gemaakt. De productie zal 
uiteindelijk gebeuren in Erlangen. 
Het is dus een Europees product. De 
naam verwijst trouwens naar Helios, de 
Griekse zonnegod, en helium, één van 
de gassen in de lamp”, vult Nicole aan.

Circulair

Helios is geen retrofitoplossing. Het 
is ontworpen voor specifieke nieuwe 
armaturen of aangepaste lineaire 
armaturen, laat James optekenen. 
“Er zit geen elektronica in de bui-
zen. Ze werken rechtstreeks op 230V 
met standaard externe leddrivers. 
Dat maakt het makkelijk om de leds 
te dimmen en te controleren met de 
meeste protocols. Zo kan Helios ook 
in noodverlichting gebruikt worden.”

“Het concept met gescheiden lamp 
en driver zorgt er ook voor dat 
Helios aansluit bij de circulaire eco-
nomie en de EU-richtlijnen die 
eisen dat toestellen eenvoudig ver-
vangbaar zijn”, vult Nicole aan.

Brede waaier  
aan toepassingen

Helios is beschikbaar in diverse leng-
tes en diameters, kleurenspectra en 
CRI-waarden. Zo kan Helios breed 
ingezet worden als energiezuinig en 
performant alternatief voor fluores-
centielampen en led-retrofitlampen. 
Nicole en James geven enkele voor-
beelden: “Door de hermetisch afge-
sloten constructie en de koelgassen 
hebben vocht, stof, gassen en hogere 
temperaturen geen effect. Omgekeerd 
komen er ook geen siliconendam-
pen uit de lamp. En Helios geeft een 
gelijkmatige belichting rond de volle-
dige lamp, in diverse kleuren en kleur-
temperaturen. Dat alles maakt Helios 
geschikt voor spuitcabines, de inspectie 

van autolak en vliegtuigoppervlak-
ken, stallen, productieomgevingen, 
tuinbouw, fotografie, aquaria … De 
uv-versie is ideaal voor insectenval-
len, vliegtuiginspectie en forensi-
sche toepassingen. En in 2021 lance-
ren we Helios A60. Dat is een retrofit 
gloeilamp met gekleurde filamenten 
voor een hogere kleurkwaliteit.”

“We zitten nog in het beginstadium 
en boren eerst nichemarkten aan. 
Maar we zien veel potentieel in 
Helios”, concludeert Marc. ◆

De Helios A60 lamp 
onderging al duurtesten 

in het R&D Excellence 
Center in Tienen.
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Een digitale videofoon, 
ook aan jouw voordeur
Vervang nu simpelweg je klassieke deurbel door de nieuwe digitale videofoon van Niko. Met deze tweedraadse IP-
toegangscontrole zie je op een scherm in je woonkamer of op je smartphone wie er voor je deur staat. De postbode 
komt een pakketje leveren en jij bent niet thuis? Geen zorgen, je krijgt een melding op je smartphone en kan vanop 
afstand met je bezoeker communiceren. Iemand was aan de deur maar je hebt hen gemist? Met de digitale videofoon 
van Niko kan je achteraf bekijken wie aan je deur gebeld heeft.

www.niko.eu
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KRACHTIGER  
LICHT NODIG?

BENELUX.LEDVANCE.COM

5 jaar
garantie

SCHAKEL OVER  
OP ARMATUREN  
VAN LEDVANCE!

HIGH PERFORMANCE VOOR INDUSTRIE EN OUTDOOR

Buitengewoon krachtig. Buitengewoon eenvoudig te installeren.
Ontdek nu de nieuwste generatie prestatiegerichte LED arma-
turen voor betrouwbaar gebruik in industriële toepassingen 
binnen en buiten.
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Volledige controle over je woning, op elk moment. Of het nu 
om een nieuwbouw, totaal- of gedeeltelijke renovatie gaat, 
met Niko Home Control heb je nu voor elk project en budget 
de mogelijkheid om je huis slim te maken. Ook zonder kappen 
of breken, want je hoeft je bestaande bekabeling niet aan 
te passen. Je kan beginnen met een betaalbare basisinstal-
latie die je stapsgewijs verder uitbreidt in de toekomst. 

Zo biedt Niko Home Control voor elke woning een brede waaier aan 
nieuwe mogelijkheden� Verlichting, verwarming, ventilatie, rolluiken, 
zonwering, geluidsinstallatie, slimme energiemeters … Je bedient 
alles in huis centraal via Niko Home Control� Zo win je niet enkel aan 
comfort, je maakt je huis ook veiliger, energiezuiniger en flexibeler�

Stap over van klassieke naar geconnecteerde wandcontactdozen� 
Wil je je toestellen aansturen via je smartphone en ze in je 
Niko Home Control-routines integreren? Of beter nog, wil je 
het exacte verbruik van elk geconnecteerd toestel meten om 
je energieverbruik te beheren? Stap eenvoudig over van je 
bestaande naar geconnecteerde wandcontactdozen, koppel ze 
aan je Niko Home Control-systeem en je bent helemaal mee� ◆

Niko Home Control, één ecosysteem: 

•  Beschikbaar voor elk type bekabeling:  
 busbekabeling en traditionele bekabeling
•  Slim open systeem 
•  Awardwinnend design 
•  Belgische kwaliteit en expertise, al 100 jaar lang

Niko Home Control
Baanbrekend,
niet muurbrekend

www.niko.eu

12
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Raytech breidt zijn Magic Gel-gamma uit 
met de Magic Gel 420. Wanneer vocht 
en elektriciteit elkaar ontmoeten, kan er 
snel een kortsluiting ontstaan. Magic 
Gel biedt bescherming tegen vocht.

De afdichtende en isolerende gel waarborgt 
een IP68-beschermingsgraad en kan elk 
type hars vervangen� De gel is heropenbaar, 
niet giftig, heeft geen houdbaarheidsdatum 
en is gebruiksklaar� De hoeveelheid in deze 
unieke, handige 2-compartimentenfles is 
ideaal voor het vullen van de meest gebruikte 
aftakdozen� (bv� 100x100x50mm) ◆

Of het nu gaat over een laadoplossing voor 
een private woning of voor de parking 
van een bedrijf, shoppingcentrum of kan-
toorcomplex: het uitgebreide MENNEKES 
e-Mobility gamma biedt voor elke toe-
passing een laadoplossing op maat.

Nieuw in het gamma is de AMTRON® Compact, 
het nieuwe thuislaadstation in compacte 
uitvoering voor privégebruik� Opgesteld in de 
garage of onder de carport, de AMTRON® 
Compact staat voor het veilig laden van elke e-car�

Eerder op zoek naar laadoplossingen voor 
professionele doeleinden? Dan kies je beter voor 
de AMTRON® Professional+ of de AMEDIO 
Professional+, die over alle troeven voor een 
futureproof laadinfrastructuur beschikken 
met onder meer een intuïtieve bediening en 
netwerkmogelijkheden voor o�a� facturatie, 
systeembewaking en lastmanagement� ◆

www.stagobel.be

De laadoplossingen 
voor e-cars van
MENNEKES

www.vanderelst.be

Magic Gel 420
van Raytech



Primo GmbH, gevestigd in Aschau am Inn, biedt een uitgebreid, doeltref-
fend en weldoordacht assortiment producten voor elektrische installaties. 
De filosofie van het bedrijf? Met passie en liefde tijdbesparende items 
ontwikkelen die het werk van de moderne elektricien verlichten.

Primo bevestigt met de nieuwe membraandoos P760 zijn reputatie van 
innovator, en zet alweer een nieuwe standaard in de betonbouw� De betondoos 
met membranen maakt een gereedschapsloze montage van buizen (tot 
M32) mogelijk� Het membraan wordt ingesneden en de buis wordt in de 
doos geplaatst� De buizen zijn door de buisgreep aan de binnenkant van 
de doos perfect bevestigd, met veilige trekontlasting� Bovendien zorgt het 
membraan voor een optimale betondichtheid� Aanpassingen zijn niet nodig� 

Dankzij zijn vorm biedt de P760 tot 70 % meer klemruimte dan traditionele 
betondozen� Extra elektrische componenten kunnen zo probleemloos 
opgeborgen worden – een enorm voordeel bij de installatie van KNX of andere 
smarthomesystemen� De inbouwdiepte van de doos kan met opzetstukken 
aangepast worden (25 mm per opzetstuk)� Een praktisch modulair systeem� ◆

De veelzijdige 
membraandoos voor beton 

www.primo-gmbh.com

14
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Revolutionaire ledverlichting met sensor en programmatie via app. 

Er zijn nog veel te veel oude lampen op de wereld� De nieuwe RS 
PRO 5100 Connect van Steinel maakt hier een einde aan� Door oude 
tl-armaturen in parkeergarages, kelders, hallen, gangen en andere ruim-
tes te vervangen� Het is in feite erg simpel: u behoudt de bestaande beka-
beling en de boorgaten� Verbind de nieuwe installatie draadloos en stel 
vervolgens alle parameters in via de smart remote-app van Steinel� 

Dankzij een hoogfrequente sensor detecteert het systeem nauwkeurig en snel 
bewegingen van voertuigen en personen� Door de IP66-classificatie is het armatuur 
optimaal beschermd tegen water en stof� De installatie en synchronisatie van arma-
tuurgroepen is dankzij de smart remote-app zeer eenvoudig en biedt een comfor-
tabele oplossing over een groot oppervlak� Bovendien kan het basislicht individueel 
aangepast worden en kan het uitschakelen ook daglichtafhankelijk gebeuren wat 
de RS PRO 5100 Connect zeer energiebesparend en efficiënt maakt� Tevens zijn 
er ook versies met ingebouwde noodverlichting en zonder detector beschikbaar� ◆

www.steinel.de/nl/lights-sensors/

RS PRO 5100
CONNECT



WWW.PROLUMIA.BEPROLUMIA W H E N  L I G H T I N G  M A T T E R S

De betrouwbare Prodisc armaturen van Prolumia hebben zich inmiddels al lang bewezen. Prolumia kondigt dan ook graag de komst 
van de Prodisc III aan. Deze nieuwe serie heeft een hedendaags uiterlijk en een heel hoge e�  ciency.  De Prodisc III is bovendien 

voorzien van een nieuwe sensor en andere verbeterde techniek en functionaliteit. De oersterke behuizing en afscherming bestaan uit 
slagvast en vlamdovend polycarbonaat. Tezamen met de optionele sensor en noodfunctie is ook de Prodisc III erg breed inzetbaar.

Ideaal voor het verlichten van bijvoorbeeld: hallen, galerijen, portieken, gangen, trappenhuizen, bergingen en toiletten.

PRODISC III
BESPAAR VEEL TIJD 

DOOR DE EENVOUDIGE MONTAGE 
EN AANSLUITING ZONDER GEREEDSCHAP

  EFFICIENCY TOT 110 LM/W  

  3-STAPS DIMMEN (100% → 10%/25% → 0%)  

  DAGLICHT PRIORITEIT (AAN-/UITSCHAKELING OP BASIS VAN DAGLICHT)  

  LICHTKLEUR SCHAKELBAAR TUSSEN 3000K EN 4000K  

  SCHAKELBARE LICHTSTROOM  

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:
STANDAARD / MICROWAVE SENSOR / NOODFUNCTIE / NOODFUNCTIE + MICROWAVE SENSOR

De Prolumia Prodisc III serie is vanaf december 2020 beschikbaar bij uw groothandel.

NEW

Prolumia_BE_Adv_Gibed_2020-11_Prodisc_III_200x255_NL-FR_def.indd   1Prolumia_BE_Adv_Gibed_2020-11_Prodisc_III_200x255_NL-FR_def.indd   1 13/10/2020   09:39:1213/10/2020   09:39:12



De PT-E550WVP bundel 
bevat twee labeltapes, 
een oplaadbare lithium-
ion batterij en een 
koffer. Alles wat u nodig 
heeft om elektrische 
installaties te labelen.

Label conform het 
AREI met de essentiële 
labellingkit van Brother
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ADVISEUR

O ok bij Lumatec Elektrogroothandel uit Ieper staat 
de tijd niet stil. Zaakvoerder Luc Markey blikt voor-
uit naar nieuwe opportuniteiten voor installa-

teurs en wijst op de blijvende rol van de groothan-
delaar als adviseur in een markt in beweging.

Gevraagd naar de belangrijkste trends in de markt in 2021, antwoordt 
Luc al lachend: “Mondmaskers in alle kleuren en maten!” Daarmee 
is meteen het onderwerp corona aangesneden. “Van de ene dag op de 
andere moesten we onze zaak sluiten en onze manier van werken aan-
passen. Gelukkig hadden we al een nachtsas waarin onze klanten hun 
materialen na de uren kunnen afhalen. We zijn dus meteen overge-
schakeld op leveringen via dat sas. We hebben de indeling ervan aan-
gepast, zodat we er meer materiaal in konden plaatsen en een vlottere 
doorgang konden bieden. Zodra we weer open konden, hebben we de 
nodige aanpassingen in de winkel gedaan: ontsmettingsmiddel, plexi-
schermen, belijning op de vloer … Ik merk zowel bij onze klanten als 
bij onze medewerkers heel wat goodwill. Ze ontsmetten geregeld hun 
handen en dragen een mondmasker. Iedereen volgt nauwgezet de richt-
lijnen, want we hebben er allemaal baat bij dat de firma blijft draaien.” 

L U M A T E C

18



LUMATEC www.lumatec.be  
• Dehemlaan 15 — B-8900 Ieper T. +32 57 20 32 34 info@lumatec.be

elektriciteitsverbruik meer en 
meer willen monitoren. Ook ener-
giemaatschappijen zullen mensen 
aanzetten om na te denken over 
hoe en wanneer ze elektriciteit 
verbruiken. Domoticasystemen 
maken het een stuk eenvoudiger 
om het verbruik op te volgen.”

“Ook de elektrificatie van het 
wagenpark zal zich alleen maar 
voortzetten. Maar niet elke elek-
trische installatie in een woning 
is geschikt om een wagen te 
laden, en zeker niet voor snel-
laden. Hier is dus een belang-
rijke adviserende rol weggelegd 
voor installateurs en de groot-
handel. Sowieso is het onze taak 
om installateurs advies te geven. 
Fabrikanten stellen op beurzen 

Een markt in 
constante evolutie

Een belangrijke nieuwigheid 
bij Lumatec sinds ons vorige 
gesprek is de webshop die nu 
online staat. “Verder volgen we 
het evoluerende aanbod van de 
leveranciers. De wereld van de 
techniek is continu in bewe-
ging en er komen alleen maar 
toepassingen bij, dus we blijven 
ons gamma vernieuwen. Voor de 
volgende jaren zie ik een aantal 
belangrijke trends. Eén ervan is 
het toenemende belang van ener-
giemonitoring. Met de opkomst 
van de slimme energiemeter 
en de stijgende elektriciteits- 
prijzen zullen gebruikers hun 

“ 
Niet elke 
elektrische 
installatie in 
een woning is 
geschikt om 
snel een wagen 
op te laden. 

als Batibouw elk jaar weer heel 
wat nieuwigheden voor aan het 
publiek en aan elektriciens. Het is 
dan aan ons om die zaken aan te 
bieden, op de vragen van instal-
lateurs te antwoorden en hen op 
de verschillende mogelijkheden 
te wijzen. Want uiteindelijk is 
elk project anders en blijft con-
creet advies noodzakelijk.” ◆

1. Luc Markey,  
 zaakvoerder Lumatec.1
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“ 
De digitalisering 
van de sector en 
de opkomst van 
gebouw- 
automatisering 
zet zich alleen 
maar door.

BLIJVEN 
VOORUITKIJKEN

O ok Niederau, één van de meest ervaren onder de 
Gibed-leden, evolueert volop. Ondanks de uit-
dagingen die 2020 bracht en nog steeds brengt, 

blijft dit familiebedrijf investeren in een professio-
nele en persoonlijke service voor de installateur.

“In augustus hebben we ons verkooppunt voor professionele klan-
ten vernieuwd. De toonbank kreeg een nieuw design en is uitgerust 
met plexischermen, zodat we installateurs op een veilige en comforta-
bele wijze verder kunnen helpen”, begint zaakvoerder Edgar Niederau. 
“En momenteel installeren we een afhaalcontainer waar installateurs 
hun bestelde goederen ook buiten de openingsuren kunnen meene-
men. We blijven dus onze service versterken. In 2007 waren we één 
van de eerste bedrijven in de elektrobranche met een online bestel-
systeem voor professionals. En we beschikken nog steeds over eigen 
vrachtwagens voor leveringen bij de installateur of op de werf. Met 
de komst van de afhaalcontainer is het gamma van Niederau nu nog 
beter beschikbaar voor onze klanten. Daarnaast blijven we inzet-
ten op professioneel advies door onze competente medewerkers.”

N I E D E R A U 
E U P E N

20



NIEDERAU EUPEN AG www.niederau.be 
Herbesthalerstraße 134 — B-4700 Eupen 
T. +32 (0)87 59 57 57 — info@niederau.be

IN CIJFERS
12

jaar Gibed-lid

105
jaar ervaring

50
medewerkers

Samen de crisis 
het hoofd bieden

Net zoals vele andere onderne-
mingen werd ook Niederau sterk 
getroffen door de coronacrisis. 
“Veel werven van onze klanten 
hebben wekenlang stilgelegen en 
nieuwe projecten werden uitge-
steld of geannuleerd”, legt Edgar 
uit. “Bovendien moesten we tij-
dens de lockdown onze winkel 
voor verkoop aan particulieren 
sluiten. We zijn toen overge-
stapt op leveringen aan huis. 
Onze activiteiten voor professi-
onele klanten hebben niet stil-
gelegen. We bleven verder wer-
ken in een beperkte bezetting. 
De veiligheid en gezondheid van 
onze klanten en medewerkers 
is steeds onze eerste prioriteit 
geweest. De perspectieven zien 
er, gezien de huidige evolutie, 
nog steeds niet goed uit. Het is 
in elk geval een voordeel om lid 
te zijn van Gibed. We kunnen 
voortdurend ideeën en ervarin-
gen uitwisselen met collega’s die 
in hetzelfde schuitje zitten.” ◆

Oog voor innovatie

 
Met meer dan honderd jaar erva-
ring in de markt van de elektro-
techniek blijft groothandelaar 
Niederau de laatste nieuwighe-
den van zeer dichtbij volgen. 
“De digitalisering van de sector 
en de opkomst van gebouwauto-
matisering zet zich alleen maar 
door. Installateurs moeten dus 
voortdurend op de hoogte blij-
ven van de technische evoluties 
om een antwoord te bieden op 
de verwachtingen van klanten. 
Zo zal er steeds meer vraag zijn 
naar bijvoorbeeld laadpalen en 
domoticasystemen. Het is daar-
bij onze taak als groothandelaar 
om onze klanten technische 
inlichtingen te verschaffen en 
hen opleidingen aan te bieden”, 
vertelt Matthias Niederau.

“ 
In 2007 waren 
we één van de 
eerste bedrijven 
in de elektro-
branche met een 
online bestel-
systeem voor 
professionals.

21



Ref. Omschrijving

IMT47238 Thorsman Mini 1,3W LED 
oplaadbare draagbare werflamp (met USB-lader)

IMT47239 Thorsman Top-view 2.0W LED – herlaadbare hoofdlamp

IMT33099 Werflamp 30W LED - 3000 lm – met 1 stopcontact

IMT33106 Werflamp 50W LED - 4000 lm – met 2 stopcontacten

  

• Eenvoudig om te vervoeren, positioneren en monteren
• Multifunctioneel
• Kan worden gebruikt in ruwe omstandigheden:  

ontworpen en goedgekeurd voor intensief   
gebruik, binnen en buiten

• Kan worden geplaatst, gemonteerd of  opgehangen
• Schokabsorberende rubbercoating
• Bestand tegen olie en zuur
• Hittebestendig
• Efficiënte LED-technologie: zeer lange levensduur
• Gepatenteerde hangband  

(op Thorsman 30 LED en 50 LED)
• Stopcontact(en) op de achterkant (Thorsman 30 en 

50).

www.se.com/be 

Schneider Electric nv/sa - Klantendienst: +32 (0)2 37 37 502 
customer-service.be@schneider-electric.com - www. se.com/be/nl

ComPact NSXm  

Schneider Electric introduceert twee nieuwe innovaties in het ComPact NSX-gamma: Als 

het laatste lid van de familie beschikt de ComPact NSXm over een kleinere voetafdruk en 

geïntegreerde aardlekbeveiliging - die aanwezig is in het hele gamma. 

ComPact NSXm 
Kleinste formaat in het gamma

• Het kleinste frameformaat in het ComPact NSX-
gamma, met integratie van nieuwe functies en 
innovaties.

• Win tot 40 % aan ruimte bij gebruik met 
geïntegreerde aardlekbeveiliging.

• Verminder tot 40 % tijd voor montage en bekabeling 
met EverLinkTM aansluitklemmen, ingebouwde DIN-
rail en hulpmiddelen met kliksysteem.

• Eenvoudig selecteren, configureren en in bedrijf  
stellen, dankzij Schneider Electric online tools: 
EcoStruxure Power Design, EcoStruxure Power 
Build, Ecostruxure Power Commission. 

Werflampen

Eenvoudig om te vervoeren, positioneren en monteren
Multifunctioneel
Kan worden gebruikt in ruwe omstandigheden:  
ontworpen en goedgekeurd voor intensief   
gebruik, binnen en buiten
Kan worden geplaatst, gemonteerd of  opgehangen
Schokabsorberende rubbercoating
Bestand tegen olie en zuur
Hittebestendig
Efficiënte LED-technologie: zeer lange levensduur
Gepatenteerde hangband  
(op Thorsman 30 LED en 50 LED)
Stopcontact(en) op de achterkant (Thorsman 30 en 50).

ADV_Gibed_200x255_NL-FR.indd   1ADV_Gibed_200x255_NL-FR.indd   1 29/10/20   11:1229/10/20   11:12
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d o s s i e r

LAAD
INFRASTRUCTUUR

Particulieren en bedrijven 
worden milieubewuster. 
Tegelijk maakt de overheid 
wagens op fossiele brandstof-
fen steeds minder aantrek-
kelijk. Het hoeft dus niet te 
verwonderen dat elektrische 
en hybride wagens in de lift 
zitten. Een noodzakelijke 
voorwaarde om hun door-
braak compleet te maken, is 
adequate laadinfrastructuur.

Laadpalen zijn een vertrouwd gezicht 
bij privéwoningen, winkels, res-
taurants en hotels, tankstations en 
bedrijven. Elk van die omgevingen, 
van residentieel tot tertiair, stelt zijn 
eigen eisen aan een laadpaal. Denk 
maar aan de bescherming tegen water 
en schokken, het aantal voertuigen 
dat de paal kan laden, beveiliging 
tegen kabeldiefstal of ongeoorloofd la-
den, gebruikersauthenticatie, energie-
meting en de mogelijkheid tot com-
municatie met een beheersysteem. 

Thuis of onderweg

Thuis verkiezen klanten een duur-
zame laadpaal met een aantrekkelijk 
design. Afhankelijk van de plaatsing 
binnen- of buitenshuis opteren ze 
vervolgens voor een vastgemaakte 
kabel en toegang met een sleutel of 
RFID-badge. In openbare ruimtes 
zijn robuustere laadpalen aangewe-
zen. Hier biedt een badgelezer de 
mogelijkheid om enkel geautoriseer-
de gebruikers, zoals werknemers of 
klanten, te laten laden. Verder laten 
RFID-lezers toe om de laadsessies en 
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In dossier spitsen we ons toe op één 
specifiek segment uit de bouwsector en 
zoomen we in op trends en evoluties die 
belangrijk kunnen zijn voor installateurs. 

De EVlink DC snellader 
laadt een voertuig in 

minder dan een uur tot 
80 % van zijn capaciteit.
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het verbruik per gebruiker op te vol-
gen. En door zulke lezers te koppelen 
aan het facturatiesysteem van een 
provider, kunnen ook externen hun 
wagen laden.

In elke situatie zijn geconnecteerde 
opties een troef. Zo staat de laad-
paal niet op zichzelf, maar wordt 
hij gekoppeld aan het systeem voor 
gebouwbeheer. Op die manier volgen 
gebruikers of beheerders de laadses-
sies nauwgezet op en kunnen ze hun 
laadbeurten plannen in functie van 
het verbruik van andere toestellen of 
de productie van een pv-installatie. 

EVlink

Met EVlink heeft Schneider Electric 
een veelzijdig en flexibel gamma laad-
palen voor elke omgeving. De EVlink 
Wallbox is een compact model voor 
woningen, appartementen, hotels en 
bedrijven. De EVlink Smart Wallbox 
biedt bijkomende ‘slimme’ features 
voor beveiliging, gebruikersidentifica-
tie en energiebeheer. Voor openbare 
ruimtes en bedrijven is er de stevige 
EVlink Parking met uitgebreide 
configuratie-opties. En de EVlink 
DC snellader laadt een voertuig in 
minder dan een uur tot 80 % van 
zijn capaciteit. Al de toestellen zijn 
zodanig ontworpen dat u ze snel en 
eenvoudig installeert en onderhoudt. 

Elke laadoplossing heeft een hoge 
bescherming tegen indringend vocht 
en stoten en beschikt over heavy 
duty-stopcontacten.

Focus op veiligheid

Als fabrikant met jarenlange erva-
ring in beveiligingsapparatuur van 
het elektrische net hecht Schneider 
Electric veel belang aan de veiligheid 
van de installatie en de gebruiker. 
Ook wanneer het om laadpalen 
gaat. “Je geeft mensen tenslotte heel 
wat vermogen in handen”, vertelt 
Mathy Rabsahl, accountmanager bij 
Schneider Electric. “Om gebruikers 
te beschermen tegen elektrocutie en 
brandgevaar, moet er een bijkomen-
de beveiliging in de laadpaal of in de 
verdeelkast zitten die lekstromen in 
DC detecteert. Een differentieel van 
het type A, dat terug te vinden is in 
iedere woning, is daar niet voor ont-
wikkeld. Daarom zit er in sommige 
laadpalen een 6mA DC-detectie. Maar 
we raden installateurs en klanten aan 
om te kiezen voor een differentieel 
type B in de verdeelkast. De laadpaal 
wordt zo iets duurder, maar krijgt 



Smart has 
never been 

so easy

Een smart home creëren? Makkelijk met Legrand.   
Makkelijk te installeren, makkelijk in gebruik, makkelijk uitbreidbaar, en alles ook 
nog 'ns makkelijker  binnen  budget dan  u  zou denken.  We zijn ook makkelijk 
bereikbaar als u advies wilt (of een gratis opleiding), we staan voor u klaar. 

Legrand is Frans voor 'de grote' en groot zijn we zeker.  Wat  u  maar wilt, wij 
hebben zowat alles. Dat maakt ons de ideale future-proof partner. Een compleet 
smarthome-systeem of  alleen een specifiek element, wij helpen  u  graag om 
elk huis slimmer te maken. En om zo waarde te creëren voor  uw  klanten,  met 
minimale inspanningen. 

Easy with Legrand. 

www.legrand.be/smarthome
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d o s s i e rd o s s i e r

een hogere laadgarantie. Bovendien 
verwachten we dat er in de toekomst 
alleen maar meer toepassingen op 
DC zullen komen. Daarnaast moeten 
klanten en installateurs in de eerste 
plaats nagaan of hun huidige instal-
latie wel geschikt is om een wagen te 
laden. We merken ook dat niet elke 
wagen de ideale oplossing is voor elke 
elektrische aansluiting. Daarom is er 
steeds een oplossing op maat nodig.”

Thuisverpleegkundigen 
rijden duurzaam

VP Plus ondersteunt zo’n 3000 zelf-
standige thuisverpleegkundigen in elk 
aspect van hun job. “Het gaat om een 
totaalpakket, van hulp bij de opstart 
en verzekeringen tot navormingen 
en boekhoudkundige begeleiding. We 
hebben ook een shop in Hasselt, waar 
thuisverpleegkundigen terechtkunnen 
om medisch materiaal te kopen of te 
huren”, vertelt Sofie Becks. 

“We willen op een duurzame en 
ecologische manier te werk gaan. 
Dat vertaalt zich ook in onze slogan 
‘Going for green, not gold’. Edward 
Becks, de stichter van VP Plus, is 
zeer milieubewust. Daarom zijn 

we als zaakvoerders overgestapt op 
elektrische wagens. Zo willen we 
het goede voorbeeld geven aan onze 
klanten. Wanneer ze op zoek zijn 
naar een nieuwe wagen, geven wij 
hen advies en verwijzen we hen door 
naar onze fleet partner. Daar kunnen 
ze fiscaal interessante wagens kopen. 
Thuisverpleegkundigen rijden heel 
wat rond, maar vaak gaat het om 
korte afstanden binnen een beperkte 
cirkel. Die zijn perfect te doen met 
een elektrische wagen.”

Om hun wagens te laden, hebben de 
zaakvoerders van VP Plus laadpalen 
van Schneider Electric laten plaatsen. 
Aan de zaak gaat het om een EVlink 
Parking 2. Voor de privéwoningen 
kozen ze de EVlink Wallbox G4 
Smart. De optimale samenwerking 
tussen Hasevoets Electro, groothandel 
SAREM en de fabrikant resulteerde in 
een oplossing op maat van de klant. 

Mathy Rabsahl van Schneider 
Electric vertelt meer over de laadpa-
len. “De EVlink Wallbox G4 Smart is 
een compact thuismodel, terwijl de 
EVlink Parking een oplossing is voor 
bedrijven. Beide zijn futureproof laad-
palen. Ze kunnen uitgebreid worden 
met geconnecteerde functies. Op die 
manier is het mogelijk de laadpalen 
te integreren in een systeem voor 
gebouwautomatisering en energie-
management. De gebruikers hebben 
nu al elk een RFID-badge waarmee 
ze zich identificeren aan de laad-
paal. Zo kunnen ze ook het verbruik 
per persoon opvolgen. Bovendien is 
het mogelijk om aan de RFID-lezer 
automatische facturatie via diverse 
providers te koppelen, zodat ook 
externen van de laadpaal gebruik zou-
den kunnen maken. Tot slot is er voor 
de beveiliging stroomopwaarts bewust 
voor een differentieelschakelaar type 
B gekozen. Thuisverpleegkundigen 
zijn constant onderweg en moeten 
kunnen vertrouwen op hun laadpaal. 
Een 6mA DC-detectie biedt een la-
gere laadgarantie door de tijd, terwijl 
type B een betrouwbaardere werking 
garandeert.” ◆



LUC DE MEESTER 
T E M P O L E C

LUC MARKEY 
L U M A T E C
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Als installateur en als groothandelaar is 
het bijzonder waardevol wanneer u op een 
fabrikant kunt rekenen. Wanneer u in het 
volste vertrouwen een product kunt voorstellen 
aan een klant. Wanneer u zeker bent van 
kwaliteit. Luc Markey van Lumatec getuigt 
over zijn jarenlange positieve samenwerking 
met fabrikant Theben en verdeler Tempolec.

“Al sinds de oprichting van 
Lumatec in 1997 is Theben 
een van onze huismerken. 
We verkopen er maande-
lijks heel wat producten 
van. Denk maar aan bewe-
gingsmelders, thermosta-
ten en schakelklokken. De 
prijs-kwaliteitverhouding van 
de toestellen is uitstekend, 
installateurs vinden ze handig 
om te programmeren en we 
krijgen nauwelijks klachten 
over de producten. Het merk 
is bovendien mee met nieuwe 
tendensen. Zo brengt Theben 
nu ook verlichtingstoestellen 
op de markt. Onlangs lan-
ceerde het een ledstraler met 
bewegingsmelder waar we 
zeer tevreden over zijn. Het 
is een kwalitatief toestel aan 
een zeer concurrentiële prijs. 
En al die producten laten de 
eindklant toe om duurzamer 
om te springen met energie.”

Bewegingsmelder

Ook de bewegingsmelder 
theLuxa S180 gaat in gro-
ten getale over de toonbank 
bij Lumatec, laat Luc opte-
kenen. “Het is een bewe-
gingsmelder van een hoog 
niveau die zeer betrouw-
baar is. We zijn er zelf heel 
tevreden over en raden hem 
vaak aan bij installateurs. 
We zullen er snel naartoe 
grijpen, omdat we weten 
dat er geen klachten zullen 
volgen eens hij verkocht en 
geplaatst is. Sowieso hebben 
we heel weinig retours van 
Theben-producten in het 
algemeen. En ook de samen-
werking met verdeler Tem-
polec loopt heel goed. De 
leveringen gebeuren steeds 
vlot en we kunnen reke-
nen op een goede service.” 

Oog voor kwaliteit

“Als trouwe verdeler van 
Theben is het belang-
rijk om samen te werken 
met mensen die waarde 
hechten aan de kwaliteit 
van producten en van de 
ondersteuning”, gaat Luc 
De Meester van Tempo-
lec verder. “Luc Markey 
heeft de nodige techni-
sche achtergrond en weet 
waarover hij spreekt. Hij 
verkoopt niet eender wat. 
Als groothandelaar stelt hij 
gerichte vragen aan leve-
ranciers en zoekt hij naar 
de voordelen voor de eind-
klant. Hij selecteert mate-
riaal dat technisch goed 
in elkaar zit en een lange 
levensduur heeft. Goed-
kopere producten kun-
nen misschien hetzelfde, 
maar zullen niet even 
duurzaam zijn. Luc zorgt 
ervoor dat de toestellen 
bij de eindklant jarenlang 
meegaan. Dat is ook goed 
voor installateurs, want zij 
kunnen erop vertrouwen 
dat ze kwalitatief materiaal 
aankopen dat aansluit bij de 
behoeften van hun klanten.” ◆

Over theLuxa S180

De bewegingsmelder theLuxa 

S180 is geschikt voor wandmon-

tage, binnen of buiten, bij wonin-

gen, hotels, winkels, magazijnen, 

sporthallen … De sensorkop op een 

kogelscharnier zorgt voor een opti-

maal instelbaar registratiebereik�

• Detectiezone van 180° tot 12 m

• Vermijdt dode hoeken

• Detectie van menglicht 

• Inleerfunctie van de lichtsterkte

• Nuldoorgangsschakeling van 
de spanning om het contact te 
beschermen in geval van hoge 
en/of capacitieve belasting

• Impulsfunctie

• Testfunctie

BETROUWBAAR
DE POSITIEVE ERVARINGEN 
VAN LUMATEC MET THEBEN
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Restaurant Commotie in Gent is de opvolger van 
twee succesvolle pop-ups in Kortrijk en Gent. 
Chef Thomas Gellynck en sommelier-oenoloog 
Lara De Vlieger trakteren hun gasten op gerech-
ten met biologische, lokale producten en uitgele-
zen wijnen. Ook de verlichting is er verrukkelijk.

Uitbaters Lara en Thomas 
vertellen meer over hun 
zaak: “Na vier jaar en twee 
geslaagde pop-ups in Kortrijk 
en Gent hebben we besloten 
om een permanente locatie 
te openen aan de rand van 
Gent, in het groen. Samen 
met onze architect Merijn 
Degraeve kozen we voor 
een Japans-minimalistische 
inrichting: de wabi sabi-sfeer 
met veel natuurlijke en ruwe 
elementen. Het restaurant is 
omgeven door groen en bos, 
dus we lieten ons inspireren 
door de natuur. In de keuken 
vind je zelfgekweekte 
kruiden, biologische, lokale 
producten en wijnen met 
lage interventie. Met de open 
keuken waar er regelmatig 
op open vuur gekookt wordt, 
willen we onze pure visie 

aan onze klanten blootgeven 
en hen laten genieten van 
deze unieke ervaring.”

Sfeervol verlicht

Alfa Licht zorgde in 
samenspraak met de 
architect voor een treffend 
lichtplan. Lichtadviseur 
Julian Langeraert geeft 
toelichting bij het gekozen 
concept: “We leerden Lara en 
Thomas kennen als partner 
voor hun Gentse pop-up. 
Dat bleek een positieve 
samenwerking gestoeld 
op wederzijds respect en 
begrip. Op die basis werkten 
we verder aan het nieuwe 
project. We voelden meteen 
aan dat dit interieur vroeg 
om een subtiel lichtontwerp, 

ter ondersteuning 
van de overwegend 
natuurlijke materialen 
en sfeervolle ruimtelijke 
beleving in het pand.”

“In de zaak bevond 
zich voorheen een 
overdekt zwembad. Het 
plafond bestaat uit een 
balkenstructuur die de 
hele ruimte overspant, 
afgewerkt in zwarte 
spuitkurk. Tussen de 
balken zijn armaturen uit 
de familie Dot.Com van 
Delta Light geplaatst. Het 
gaat om uiterst compacte 
opbouwarmaturen. In 
plaats van één zware 
ledmodule bestaat dit 
toestel uit vier kleine 
modules, elk met hun 
gradenbundel. Dat zorgt 
voor een verhoogd 
visueel comfort. Wie 
de zaak betreedt, stapt 
binnen in een uitgelicht 
interieur, zonder exact 
aan te kunnen wijzen 
waar het licht vandaan 
komt. Pas wanneer 
men zich doorheen het 
restaurant begeeft, duiken 
de Dot.Coms op haast 
willekeurige wijze op.”

Delta Light keert ook terug 
in de rest van de zaak. 
“Gasten komen binnen 
via een tunnel met een 
golvende wand. De Micro 
Reo-inbouwspot zorgt 
hier voor een versterkend 
lichteffect: we maximaliseren 
het contrast door een spel 
van licht en schaduw. Buiten 
trekken de Micro Reo-spots 
dat gevoel door. Bij het vallen 
van de nacht verlichten Kix-
prikspots enkele bomen 
in de volgroeide tuin. Een 
bewuste keuze om de diepte 
van de tuin te accentueren. 
We zorgen zo ook voor 
een sfeervolle achtergrond 
tijdens het dineren.” ◆

 Over Dot.Com

Dot�Com tilt miniaturisatie naar 

een nieuw niveau met tijdloze 

en functionele architecturale 

verlichting� Het minimalistische 

armatuur zorgt voor optimale 

optische prestaties en maximaal 

oogcomfort� De reeks is beschikbaar 

als inbouw- en opbouwuitvoering 

in small, medium en large�

De familie bevat ook wallwash-

armaturen met een intern 

ontworpen lineaire lens voor een 

zacht en uniform licht� Ze zijn 

beschikbaar als aparte armaturen, 

als modules voor de magnetische 

profielen van Delta Light, én als 

een profieloplossing op maat� 

Geïnspireerd op Dot�Com lanceerde 

Delta Light recent de Inform-

familie, met lineaire en gebogen 

toestellen die het functionele en 

architecturale verzoenen� Meer 

info: www�newcollection�deltalight�

com/inform/

GOUDEN 
LICHTACCENT
HEERLIJK DINEREN MET 
SMAAKVOLLE VERLICHTING



 VERWACHTINGEN 
OVERTREFFEN

Mercedes-Benz Vans is een 
onderneming van Daimler 
AG, waartoe ook de divisies 
voor personenwagens, 
trucks en bussen behoren. 
“Het zijn afdelingen met 
een eigen verhaal en toch 
zijn er synergiën”, vertelt 
Geert Jaeken, COO van 
Mercedes-Benz Vans in 
België en Luxemburg. “Waar 
personenwagens vooral rond 
emoties draaien, richten we 
ons met Vans duidelijk tot 
een rationeler publiek. We 
willen niet alleen de beste 
bestelwagens bouwen, we 
willen ook dé referentie 
zijn in bestelwagens en 
tegelijkertijd transport 
naar een hoger niveau 
tillen. Dat doen we door 
klanten producten en 
diensten te bieden die bij 
hun noden passen. Daarbij 
overtreffen we ook graag hun 
verwachtingen. Wij staan 
voor het aanbieden van totale 
mobiliteitsoplossingen: van 
de keuze van een voertuig, 
over de opties voor ombouw, 
tot service en financiering. 
Zo moeten onze klanten 
zich geen zorgen maken 
over hun bestelwagen.”

Input van de klant

De Benelux-organisatie 
van Mercedes-Benz Vans 
staat in nauw contact met 
de R&D-afdeling in het 
hoofdkantoor in Stuttgart. 
“Wij gaan met onze klanten 
in gesprek en analyseren 
welke marktsegmenten 
groeipotentieel hebben. Dat 
laat ons toe om advies te 
geven tijdens de ontwikkeling 
van producten. Zo lanceert 
Mercedes-Benz Vans 
binnenkort de optie ‘speed 

visieOnontbeerlijk in elke onderneming met ambitie, maar een doeltreffende visie formuleren én implementeren 
is aartsmoeilijk. In deze rubriek zetten we enkele succesvolle praktijkvoorbeelden op een voetstuk.

D A I M L E R  A G

Mercedes-Benz Vans biedt 
met zijn bedrijfsvoertuigen en 
dienstenpakket antwoorden 
op de mobiliteitsuitdagingen 
van vandaag en morgen. Wat 
drijft de constructeur? En rijdt 
u binnenkort met een elektri-
sche bestelwagen?

3 4
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delivery door’. Die kwam tot 
stand in samenwerking met 
een grote logistieke speler. 
Het is een schuifdeur die 
sneller open en dichtgaat, 
zodat koeriers vlotter 
pakjes kunnen leveren. En 
Amazon was nauw betrokken 
bij de ontwikkeling van 
de eSprinter, waarvan 
het inmiddels 1700 
stuks heeft besteld.”

eVans

Daarmee is het hoofdstuk 
elektrische bedrijfsvoertuigen 
aangesneden. “Er is 
niet alleen een grote 
maatschappelijke druk 
om milieuvriendelijke 
voertuigen op de markt 
te brengen: uitstootvrije 
mobiliteit is al jaren een 
van onze ambities. Die 
duurzaamheidsdoelstelling 
benadrukken we met 
‘Ambitions 2039’: tegen 
2022 moet onze productie 
volledig CO

2
-neutraal zijn 

en tegen 2039 ambiëren we 
een volledig CO

2
-neutrale 

vloot. Daartoe maken we 
onze verbrandingsmotoren 
nog efficiënter en zetten 
we in op de elektrificatie 
van ons portfolio. Het mag 
dan ook niet verwonderen 
dat we vandaag een 
volledig gamma elektrische 
bedrijfswagens aanbieden.”

“We merken dat de markt 
klaar is voor elektrische 
bedrijfsvoertuigen. Ook voor 
installateurs hebben ze heel 
wat voordelen. De total cost 
of ownership van een eVan 
ligt in bepaalde gevallen lager. 
De motor verbruikt zo’n 30 à 
40 % minder en lokaal rijd je 
emissievrij. Een LEZ is dus 

geen probleem. Elektrisch 
rijden staat voor een 
aangename, stille rijervaring 
en is ook fiscaal interessant. 
En de actieradius 
volstaat voor de meeste 
kortere verplaatsingen 
op een werkdag.”

De toekomst

“Als pionier in de 
automobielsector zit 
het in ons DNA om in 
duurzame, uitstootvrije en 
ongevalvrije mobiliteitsvisies 
het voortouw te nemen. 
Tegelijkertijd scholen we ons 
volop om van bouwer van 
bestelwagens naar aanbieder 
van mobiliteitsoplossingen. 
Daarmee bieden we onze 
klanten nog meer service en 
vooral een totaalpakket. Net 
daarom zijn ook diversiteit 
en inclusie zo belangrijk 
voor ons. Want de diversiteit 
van onze medewerkers 
is een weerspiegeling van 
onze klanten. Kortom, 
mensen krijgen bij ons 
gelijke kansen om zichzelf 
verder te ontplooien en om 
samen een succesverhaal 
te blijven schrijven. ◆

“ 
Tegen 2022 moet onze 
productie volledig 
CO2-neutraal zijn.

1. De Vito eTourer Long Range is 
de recentste aanvulling in het 
gamma volledig elektrische 
bestelwagens.

2. We streven ernaar om de 
verwachtingen van onze 
klanten te overtreffen.

1

2





U kunt op uw twee oren slapen met
onze geothermische warmtepomp. 

Maar eerst even goed luisteren.
Ga naar www.ithodaalderop-wpu.be en ontdek alle voordelen 

van onze vijfde generatie bodemwater warmtepomp. Met zijn 

vernieuwd design en Plug & Play installatie is de WPU 5G geruisloos 

en heeft hij het hoogste rendement van alle verwarmingssystemen 

die vandaag te verkrijgen zijn. Slaap nu gerust verder.
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voortrekkersrol
De bouwsector en de 
industrie hebben de 
naam grote vervuilers te 
zijn. Maar spelers zoals 
Kabelwerk Eupen doen 
grote inspanningen 
om zeer bewust met 
energie, grondstoffen en 
afval om te gaan. Vorige 
keer stonden we stil bij 
de ecologische werking 
van de buizenfabriek. In 
dit nummer van het ma-
gazine komt de kabelfa-
briek aan bod.

“We spelen al jarenlang 
een voortrekkersrol op het 
gebied van milieubescher-
ming”, begint Mike Goblet, 
commercieel directeur van 
Kabelwerk Eupen. “Al sinds 
het begin van de jaren 80 

hebben we een eigen water-
zuiveringsinstallatie voor 
ons koelwater. En om onze 
CO

2
-voetafdruk te verklei-

nen, investeren we in mili-
euvriendelijke installaties 
met een hoge energie-ef-
ficiëntie en gebruiken we 
zo weinig mogelijk milieu-
belastende middelen.”

Van olie naar aard-
gas en warmte-
krachtkoppeling

De verwarming van de 
gebouwen en de productie 
van de kabels vraagt heel 
wat warmte. Zo is er voor 
de vulkanisatie van het rub-
ber voor kabels stoom met 
een druk van 22 bar nodig. 

Oorspronkelijk gebruikte de 
kabelfabriek daarvoor ketels 
op zware stookolie. Die zijn 
recent vervangen door hoog-
rendementsketels op aard-
gas. “Aardgas stoot minder 
CO

2
 uit bij de verbranding. 

De nieuwe ketels recupere-
ren bovendien warmte-ener-
gie uit de verbrandingsgas-
sen. Tot slot hadden we door 
die omschakeling ook niet 
langer nood aan het ener-
gie-intensieve proces om de 
zware olie op temperatuur 
te houden”, verklaart Mike.

In 2020 nam Kabelwerk 
Eupen ook een warmte-
krachtkoppelingsinstalla-
tie op aardgas in gebruik. 
De geproduceerde stroom 
wordt terug in het net 
gevoerd en bevoorraadt 
zo ook mee het bedrijf. De 
opgewekte warmte wordt 
door de fabriek zelf gebruikt 
als aanvulling op de stoom-
ketel en voor de verwarming 
in de gebouwen. “Een warm-
tekrachtkoppeling bespaart 
een aanzienlijke hoeveel-
heid brandstof in vergelij-
king met een gescheiden 
productie van warm water 
in verwarmingsketels en 
elektriciteit in een cen-
trale”, legt marketingma-
nager Theo Huysmans uit.

3 83 8



Malmedyer Strasse 9 
4700 Eupen

T� +32 (0) 89 59 70 00

www�eupen�com

Meer dan 6000 
zonnepanelen

Met tal van krachtige machi-
nes is Kabelwerk Eupen 
een grootverbruiker van 
elektriciteit. “We leveren 
alle mogelijke inspannin-
gen om de hoeveelheid 
stroom die nodig is voor 
de fabricage van onze pro-
ducten te verminderen. 
Elke kleine besparing telt”, 
aldus Mike. Een belang-
rijke stap in dit proces is 
de installatie van een grote 
fotovoltaïsche installatie op 
de drie gebouwen (kabel-, 
buizen- en schuimfabriek). 
De 6015 panelen met een 
gezamenlijk vermogen van 
1624kWp moeten jaarlijks 
zo’n 1.450.000 kWh ople-
veren. “Dat is voldoende 
voor 369 gezinnen, maar 
als grootverbruiker gebrui-
ken we op werkdagen zelf 
al die groene stroom. Alleen 
op sommige vakantiedagen 
kunnen we een overschot 
in het net sturen. Maar nog-
maals, elke inspanning telt.”

Ledverlichting

In de verschillende gebou-
wen maakt de binnen- en 
buitenverlichting systema-
tisch plaats voor ledver-
lichting. Intussen zijn er al 
meer dan 1000 armaturen 
geïnstalleerd. “Los van de 
levensduur van dit type ver-
lichting, rechtvaardigen de 
lage onderhoudskosten, het 
comfort van de werknemers 
en de energiebesparing een 
dergelijke investering zon-
der meer”, benadrukt Mike.

Hout

Tot slot staan Theo en 
Mike stil bij het hout dat 
Kabelwerk Eupen gebruikt. 
“We geven de voorkeur aan 
lokaal hout, voornamelijk 
uit België en Duitsland. Zo 
blijven de transport- 
routes kort. Onze belang-
rijkste leverancier van 
haspels voor de kabels is 
FSC-gecertificeerd, wat 
wijst op duurzaam bosbe-
heer. En het multiplex in de 
haspels bevat wateroplos-
bare lijm. Het houtafval, ten 
slotte, sturen we naar een 
erkende afvalverwerker.”

“Uiteindelijk moeten wij 
als groot bedrijf onze 
verantwoordelijkheid 
nemen. We lanceren al 
jarenlang initiatieven om 
duurzamer te werken 
en blijven investeren in 
nieuwe oplossingen.” ◆

3 9

Recycling

In de fabriek worden dage-
lijks tonnen kunststof en 
metaal verwerkt. Kabelwerk 
Eupen levert heel wat 
inspanningen om ervoor te 
zorgen dat afval maximaal 
gerecycleerd of opnieuw 
gebruikt wordt. “Sinds de 
jaren 80 hebben we een 
eigen containerpark. Onze 
medewerkers zijn opge-
leid om verpakkingsafval 
te sorteren”, legt Theo uit. 
“Ook direct productieaf-
val en afgewerkte kabelres-
ten recycleren we al jaren-
lang”, gaat Mike verder. “Bij 
kabelresten scheiden we 
de metalen van de kunst-
stoffen. Metalen als koper, 
aluminium, staal en lood 
recycleren we volledig. De 
zuivere kunststoffen worden 
gedeeltelijk gerecycleerd of 
gebruikt in andere produc-
ten. Gemengde kunststoffen 
worden meestal verder ver-
werkt tot andere producten. 
En in de buizenfabriek heb-
ben we een eigen installatie 
voor de verwerking van zui-
ver plastic afval uit de pro-
ductie tot nieuwe grondstof. 
In bepaalde producten zit 
ook gerecycleerd materiaal.” 



industrie

Verlichting in industriële 
contexten vormt een 
hele uitdaging voor een 
installateur. Ze moet 
robuust, performant en 
energiezuinig zijn. Hoe 
plaatst u in elke omge-
ving het juiste licht?

De industrie stelt hoge eisen 
aan licht. Werknemers moe-
ten steeds goed kunnen zien 
wat ze doen dankzij een 
gelijkmatige belichting, zon-
der reflecties of verblinding. 
Er is specifieke verlichting 
nodig voor de meest uiteen-
lopende ruimtes, van pro-
ductiehallen tot terreinen 
buiten. Armaturen moe-
ten bovendien bestand zijn 
tegen stoten, stof, vocht, 
hitte en trillingen. Tegelijk 
willen bedrijfsleiders bespa-
ren met onderhouds-
arme en energiezuinige 

toestellen. Kortom: het is 
een hele uitdaging om toe-
stellen te vinden die aan 
al die eisen voldoen.

De switch van 
traditioneel naar 
ledoplossingen

LEDVANCE produceert een 
brede selectie ledverlich-
ting voor de industrie. Zo is 
er een passende oplossing 
voor elke uitdaging, van 
klokarmaturen en retro-
fitoplossingen voor hoge hal-
len (High Bay Performance 
Gen 3, HQL LED Pro Gen 
3 en HQL/HQI LED High 
Bay) tot lijnverlichting voor 
lagere hallen (Damp Proof 
Classic & TruSys), oplossin-
gen voor landbouwtoepas-
singen (Damp Proof Special 

Gen 2) en schijnwerpers 
voor buitengevels of mas-
ten (Floodlight Photocell 
Gen 2). Ze zijn een krachtig 
en energiezuinig alternatief 
voor de klassieke gasontla-
dingslampen in de indus-
trie. Elk toestel zorgt voor 
een aanzienlijke energie-
besparing, een hoog licht-
rendement en een gelijk-
matige belichting. Dankzij 
een lange levensduur en 
uitgebreide garantie tot vijf 
jaar is uw klant jarenlang 
verzekerd van een veilige 
werkomgeving en produc-
tieve medewerkers. ◆

LEDVANCE Benelux 
Z�1 Researchpark 310 
1731 Zellik

T. +32 (0) 2 55 068 20

benelux@ledvance�com 
www�benelux�ledvance�com
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industrie showroom
De juiste verlichting 
is essentieel wanneer 
klanten producten goed 
moeten zien. Ook wa-
gens schitteren dankzij 
een slimme lichtkeuze. 

Concessionarissen willen 
hun auto’s aantrekkelijk 
presenteren. Dankzij een 
gerichte lichtbundel en de 
juiste kleurtemperatuur 
zien kopers de lak en de lij-
nen van de wagen optimaal. 
Tegelijk is er in showrooms 
flexibele verlichting nodig. 
Net als in een winkel veran-
dert de indeling van de zaak 
regelmatig. De ideale oplos-
sing is een mix van vaste 
lichtpunten en trackspots. 

Van boetiek tot 
concessie

Met de reeksen DEECOS en 
GOLAS beschikt RZB over 
een uitgelezen gamma shop-
lights. Beide hebben een 
strak, tijdloos design in wit, 
zwart of zilver. De DEECOS-
serie omvat trackspots, 
inbouwspots, downlights en 
pendelarmaturen. De toe-
stellen zijn beschikbaar in 
twee diameters. Een grote 
troef is de ruime keuze 
aan kleurtemperaturen. 

Qua optieken is er de MIRO-
SILVER®-reflector, voor 
een optimale efficiëntie, of 

de polycarbonaatlens, die 
voor een homogene licht-
kegel zorgt. Beide verwis-
selt u zonder gereedschap. 
Elk toestel is beschikbaar 
in tot wel vier stralingshoe-
ken, superspotuitvoerin-
gen of met ovale lichtke-
gel. Zowel de toestellen als 
accessoires zijn eenvoudig 
te installeren. Zo voorziet 
u in elke omgeving gelijk-
matig, niet-verblindend 
en kleurgetrouw licht.

De richtbare GOLAS-
inbouwspots volgen het 
discrete design van de 
DEECOS-reeks en zijn 
beschikbaar in een mini- of 
maxiversie. Ook GOLAS 
kunt u gereedschapsloos 
installeren en uitrusten met 
optieken en accessoires.

Met de DEECOS- en 
GOLAS-familie van RZB 
beschikt u over een breed 
pallet aan mogelijkhe-
den om elk product in het 
juiste licht te plaatsen. ◆

RZB Rudolf Zimmermann, 
Bamberg GmbH 
Rheinstrasse 16 
D-96052 Bamberg

T. +32 (0) 474 17 38 89

www�rzb�be
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tuinmachines
In sommige showrooms 
is bijzonder stevige ver-
lichting nodig. Bijvoor-
beeld wanneer het gaat 
om een speciaalzaak in 
machines voor de bouw, 
land- en tuinbouw. Voor 
hun nieuwbouwproject 
waren de zaakvoerders 
van Meyns bvba op zoek 
naar performante en 
energiezuinige verlich-
ting.

Meyns bvba uit Oudenburg 
verdeelt, verhuurt, herstelt 
en onderhoudt bouw-, tuin- 
en landbouwmachines. In 
het aanbod zitten toestellen 
van vooraanstaande merken 
als Husqvarna, Weidemann 
en Komatsu. Particulieren 
en professionals kunnen er 
terecht voor allerlei machi-
nes, van kettingzagen en 
grasmaaiers tot knikladers, 
tractoren en graafmachines. 
Om al dat materiaal tentoon 
te stellen en te onderhou-
den, is er voldoende ruimte 
nodig. Vader en zoon Meyns 
besloten dus te verhuizen 
naar een nieuwbouw. Ook 
een moderne lichtoplos-
sing mocht niet ontbreken.

Energiezuinig 
en performant

Hannes Cailliez, lichtadvi-
seur bij Aleco, geeft meer 
toelichting bij het project: 
“De klant zocht verlich-
ting voor de showroom 
en voor de werkplaats. De 
bedoeling was om het ener-
gieverbruik te beperken. 

Ook de prijs-kwaliteitver-
houding en het lichtren-
dement waren belangrijk. 
Uiteindelijk viel de keuze 
op toestellen van Teconex. 
Die voldeden aan al de 
eisen. En met een garan-
tie van vijf jaar is ook de 
duurzaamheid verzekerd.”

Slimme showroom

In de showroom zijn de 
waterdichte armaturen FIJI 
met ZoneSENSOR geplaatst. 
“Vanwege het hoge pla-
fond waren er performante 
armaturen nodig. FIJI is in 
de markt dé referentie op 

het vlak van hermetische 
armaturen met bescher-
mingsgraad IP65. Ze zijn 
dus bestand tegen vocht 
en stof”, vertelt Wim 
Vlassenbroek, die samen 
met Fabienne Neven en 
Alain Willems actief is als 
lighting expert bij Teconex. 
“Bovendien zijn de arma-
turen IK10-gecertificeerd, 
wat betekent dat ze bestand 
zijn tegen schokken en 
impact. Geen overbodige 
luxe als je weet dat er wel 
eens grote machines, zoals 
telescoopladers, rondrij-
den in de showroom”, 
vult Hannes aan. 
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Rue de Magnée, 108 
4610 Beyne-Heusay – België

T� +32 (0) 4 358 85 75

info@teconex�be 
www�teconex�eu

Dankzij de optie 
ZoneSENSOR beschik-
ken de armaturen over een 
bewegingsdetector, een 
schemerdetector en een 
automatische waakstand. 
“Het licht schakelt of dimt 
automatisch in functie van 
de aanwezigheid van perso-
nen en het omgevingslicht. 
Zo bespaart de klant kosten. 
Na sluitingstijd gaan de lich-
ten in een gedimde veilig-
heidsstand”, legt Hannes uit.

“De ZoneSENSOR maakt 
van FIJI als het ware intelli-
gente verlichting”, vervolgt 
Wim. “Het is een betaalbare 
en ingenieuze oplossing die 

“Het belangrijkste doel in 
dit project was een laag 
verbruik realiseren met 
duurzame verlichting met 
een goede prijs-kwaliteit-
verhouding. Daarvoor staat 
Teconex gekend. Het feit 
dat de fabrikant vijf jaar 
garantie geeft, benadrukt 
dat vertrouwen in zijn kwa-
liteit”, besluit Hannes. ◆

1. Krachtige platte high bay-
armaturen: efficiënte verlichting 
voor hallen met hoge plafonds.

2. FIJI is dé referentie in de markt 
op vlak van IP65 hermetische 
armaturen: duurzaam bestand 
tegen stof, vocht en schokken.

3. De optie ZoneSENSOR maakt 
van FIJI intelligente verlichting: 
energiezuinige verlichting op 
maat van elk project.

1

2

4 3

tal van mogelijkheden biedt 
om het licht helemaal af te 
stemmen op de dagelijkse 
realiteit van de gebruikers. 
Op eenvoudige wijze, zonder 
complexe programmering 
en dure installatiekosten, 
realiseert u comfortabele en 
energiezuinige verlichting 
op maat van elk project.”

Werkplaats

Ook in de werkplaats is er 
een hoog plafond. Er staan 
verschillende werkstations 
waar de machines een her-
stelling of onderhoudsbeurt 
krijgen. In deze ruimte is 
er dus krachtig licht nodig 
dat de werkposten gelijk-
matig uitlicht. “De keuze 
viel hier op de high bay-ar-
maturen van Teconex. 
Die zijn ontworpen voor 
hogere ruimtes en geven 
een egale lichtspreiding. 
Dat betekent dat er weinig 
toestellen nodig zijn om 
grote oppervlaktes uit te 
lichten”, vertelt Hannes.

“Tegelijk zorgen deze pen-
delarmaturen voor een 
minimale verblinding en 
dus meer comfort voor de 
werknemers. Ook dat is 
een belangrijke factor in 
werkplaatsen”, gaat Wim 
verder. “Ze zijn bovendien 
stof- en waterdicht, met een 
IP65- en IK07-certificering. 
Dankzij het platte en effi-
ciënte design wint de klant 
ruimte tegenover klassieke 
high bay-armaturen. Dat 
maakt ze dus ook een ide-
ale oplossing voor fabrie-
ken en industriehallen.”

3
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Stopcontacten 
in de vloer

iHouse plaatste ook vloer-
contactdozen van OBO 
Bettermann. “We hadden 
nood aan een oplossing om 
de wagens in de showroom 
van constante stroom te 
voorzien, zodat de batterijen 
niet zouden leeglopen”, legt 
Wim uit. “iHouse stelde voor 
om te werken met stopcon-
tacten en data-aansluitin-
gen in vloerdozen van OBO 
Bettermann. Het is een inge-
nieus systeem, want je kunt 
er met een wagen over rij-
den zonder het stopcontact 
te beschadigen. Dat is essen-
tieel in een showroom. En 
wanneer de aansluiting niet 
in gebruik is, is de vloerdoos 
onopvallend aanwezig in de 
vloertegel dankzij de dis-
crete afwerking.” 
Om het project compleet te 
maken, maakte de installa-
teur voor de bovengrondse 
kabelverdeling gebruik van 

H
edendaagse 
wagens zitten vol 
elektronica. Van 
sfeerverlichting 

tot digitale displays en info-
tainmentsystemen. In een 
showroom wil een uitbater 
die toepassingen in de verf 
zetten. Om de batterij van de 
wagen niet te belasten, zijn 
stopcontacten nodig. Waar 
plaatst u die? Functionele 
en esthetische vloerdozen 
bieden uitkomst. Zo ook 
bij Volvo Van Houdt Geel.

Van Houdt Kempen is 
een netwerk van Volvo-
concessies in Geel, 
Herentals en Turnhout. Het 
bedrijf ontstond in 1945 en 
werd rond 1955 officiële 
Volvo-verdeler. Sinds 2014 
zit de derde generatie van 
dit familiebedrijf aan het 
stuur. De concessie in Geel 
verhuisde naar een nieuwe 
locatie, waar een nieuw-
bouw werd opgetrokken. 
“Het is een concessie die 
volledig is opgevat volgens 
de ‘Volvo Retail Experience’, 
ofwel nieuwste normen van 
Volvo voor de beleving in 
showrooms”, vertelt ope-
rationeel directeur Wim 
Verstraeten. “We schakelden 
installatiebedrijf iHouse uit 
Retie in voor de volledige 
elektrische installatie, inclu-
sief de netwerkbekabeling 
en het domoticasysteem.” 

VLOERDOZEN

4 4
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de RKS-Magic kabelgoten 
van OBO Bettermann. “Ook 
de inslagpennen van OBO 
gebruiken we vaak, omdat je 
ze zonder boren kunt plaat-
sen”, vertelt Jan Geerts, 
zaakvoerder van iHouse. 
Voor een vlotte levering van 
al die producten kon het 
installatiebedrijf rekenen 
op groothandel SAREM.

Functie en 
esthetiek

Yvan Smet, projectver-
antwoordelijke bij OBO 
Bettermann, geeft meer 
toelichting bij de GES 
R2-vloerdozen die in dit 
project gebruikt werden. 
“Elektrische installaties 
onder de vloer moeten in 
de eerste plaats functioneel 
zijn, maar klanten willen 
ook dat de zichtbare delen, 
zoals vloerdozen, er goed 
uitzien. Vloerdozen zijn 
dan liefst zo klein moge-
lijk en passen discreet in de 
vloer. Tegelijk moeten de 
vloerdozen voldoende aan-
sluitmogelijkheden hebben 
én de nodige bescherming 
bieden. De juiste oplossing 
vinden, is dus een hele uit-
daging voor installateurs.” 

“Vloerdozen en vloercon-
tactdozen vormen de inter-
face tussen het vloersys-
teem en de gebruiker. Ze 
moeten aan verschillende 
behoeften voldoen, afhan-
kelijk van waar u ze instal-
leert. In woningen, kan-
toren en seminariezalen 
willen gebruikers gemak-
kelijk toegang hebben tot 
stopcontacten, datapoorten 
en multimediaconnecties. 
Maar in openbare ruimtes, 
zoals foyers, winkelcentra 
en musea, is het nodig om 
geïnstalleerde apparatuur 
te beveiligen tegen onbe-
voegde toegang. Vloeren 
waarop veel mensen en 
machines passeren, zoals 

de autoshowroom in dit 
geval, maar ook tentoon-
stellingsruimten, luchtha-
venfoyers en stationshal-
len, vereisen ondervloer-
systemen die bestand zijn 
tegen hoge belastingen. 
Andere selectiecriteria 
zijn de kwaliteit van de 
vloer en de manier waarop 
de vloer wordt schoon-
gemaakt. Is het een giet-
vloer of een systeemvloer? 
Wordt de vloer met water 
of droog schoongemaakt?”

Vloerdozen GES R2

“OBO Bettermann wilde 
een reeks vloerdozen ont-
wikkelen die een passend 
antwoord vormen op al die 
vragen. De ronde vloerdo-
zen GES R2 combineren 
functie en design”, vervolgt 
Yvan. Met een diameter 
van slechts 140 mm zijn ze 
compact en toch geschikt 
voor twee stopcontacten 
en optioneel tot twee data-
techniekelementen. Ze zijn 
ook eenvoudig te configu-
reren dankzij hun modu-
laire structuur. “Zo voldoet 
u aan de meest uiteenlo-
pende verwachtingen van 
uw klanten en eisen bij ver-
schillende bouwprojecten.”

1. Vernikkelde tubusuitvoering. 
Uitgerust met 2 stopcontacten 
en 2 data-aansluitingen. Het 
volledige deksel kan verwijderd 
worden om stekkers aan te 
sluiten.

2. Met deze uitvoering kan er 
zelfs in geopende toestand nat 
gereinigd worden.

2
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WAGO 
GELBOX
EENVOUDIGE BESCHERMING  
TEGEN VOCHT

Condenswater, hevige neerslag, een krachtige 
waterstraal: als vocht elektriciteit ontmoet, 
kan dit snel tot kortsluiting leiden. De WAGO 
Gelbox maakt uw laagspanningsinstallatie 
snel en gemakkelijk waterdicht volgens IPX8. 
De box is kant en klaar, eenvoudig in gebruik 
en onbeperkt houdbaar.

Voor de professionele gebruiker

IPX8

www.wago.com/gelbox
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OVER OBO BETTERMANN
OBO Betterman ontwikkelt kwalitatieve producten voor de geleiding 

en bevestiging van kabels� In de geest van ‘Ohne Bohren’ creëert 

het innovatieve materialen die gebruiksvriendelijk, efficiënt en 

eenvoudiger te monteren zijn�

ruimte. Alle versies met 
metalen afdekkingen zijn 
in gesloten toestand VDE-
gecertificeerd voor bescher-
mingsklasse IP66. Wanneer 
de deksels gesloten zijn, is 
de elektrische uitrusting 
binnenin dus betrouwbaar 
beschermd tegen wate-
rinsijpeling. “Dat maakt 
de vloerdozen met meta-
len afdekking de ideale 
oplossing voor vloeren die 
machinaal met water wor-
den gereinigd. De metalen 
afdekking met buislichaam 
is zelfs geschikt voor natte 
reiniging in geopende toe-
stand. Bovendien zijn alle 
metalen versies bestand 
tegen belastingen tot 20 kN 
wanneer ze gesloten zijn. De 
blinddeksels uit metaal of 
kunststof, tot slot, bescher-
men de elektrische instal-
laties tegen ongeoorloofde 
toegang. Ze zijn alleen te 
openen met een speciaal 
gereedschap”, besluit Yvan.

“Tot op heden voldoen 
de vloercontactdozen 
volledig aan onze wen-
sen. Bovendien is OBO 
Bettermann hier onlangs 
nog langsgekomen om te 
antwoorden op een aan-
tal vragen over het gebruik 
van de vloerstopcontac-
ten. Het bedrijf is dus 
zeer betrokken op het 
vlak van service”, klinkt 
het tevreden bij Wim. ◆

Elk product telt maximaal 
drie componenten, weet 
Yvan. “Bij toepassing in 
systeemvloeren bestaat de 
vloercontactdoos alleen uit 
een installatiedoos en een 
deksel, terwijl bij een giet-
vloer ook een gietmal nodig 
is. De installatiedoos kan 
zowel voorgemonteerd als 
leeg besteld worden, zodat 
ze naar wens kan worden 
uitgerust met apparatuur als 
stopcontacten en multime-
diaelementen. De installa-
tiedoos en de gietmal passen 
bij alle beschikbare afdek-
kingsversies, dus u hoeft 
niet veel tijd te besteden aan 
het matchen van zaken.” 

Design

Het deksel is het enige deel 
van de vloercontactdoos dat 
van buitenaf zichtbaar is. 
Het is verkrijgbaar in ver-
schillende afwerkingen, voor 
uiteenlopende visuele en 
functionele eisen. Het dek-
sel in spuitgietzink is ver-
krijgbaar als klapdeksel met 
snoeruitgang, buisdeksel en 
blinddeksel. U hebt de keuze 
tussen vier hoogwaardige 
oppervlakteafwerkingen: 
chroom, nikkel, antiek mes-
sing en antiek koper. Het 
kunststof deksel is te krijgen 
als klapdeksel met snoer-
uitgang en blinddeksel in 
ijzergrijs of grafietzwart. “De 
metalen vloerdozen zijn een 
echte upgrade voor de uit-
straling van mooie vloeren. 
Voor vloerbedekking zijn 
de kunststof vloerdozen de 
juiste keuze”, legt Yvan uit.

Resistentie

Naast alle verschillende 
vormgevingsmogelijkheden 
bieden GES R2-vloerdozen 
een reeks voordelen op 
functioneel niveau, alle-
maal binnen een compacte 

T. 03 870 74 00 
F. 03 887 40 00 
info@obo.be 

INFO  obo.beOBO Bettermann  
Bist 14 
B-2630 Aartselaar



BAAKVRAAGMet een analytische blik en een kritische 
geest beantwoorden onze experts enkele 
pertinente vragen. Zo kan je op jouw beurt 
het inzicht van jouw klanten verscherpen.

Bart Van Remortel van Niko

Hoe helpt Niko Home 
Control energie besparen?

De komst van de digitale meter en nieuwe energietarieven 
is een feit. We moeten zo slim mogelijk met elektriciteit 
omgaan om onze factuur omlaag te krijgen. Hoe helpt 
een systeem voor huisautomatisering daarbij?

Vanaf 2021 is de terugdraaiende 
teller verleden tijd. De digitale 
meter zal bij eigenaars van zon-
nepanelen registreren hoeveel 
elektriciteit ze afnemen en injec-
teren. In 2022 volgt het capaci-
teitstarief. Het wordt dus zaak om 
opgewekte energie zo efficiënt 
mogelijk zelf te gebruiken. 

Zelfconsumptie

Vroeger was de enige manier om 
de energiefactuur te verlagen, 
minder te verbruiken. Vandaag 
is ook zelfconsumptie een 
besparingsmethode geworden. 
Wanneer u zware verbruikers 
overdag inschakelt, gebruikt u de 
elektriciteit die uw PV-installatie 
opwekt en anders in het net zou 
verdwijnen. Daarnaast bespaart 
u binnenkort door het verbruik 
van toestellen met een hoog 
vermogen te spreiden over de dag. 

Zo vermijdt u piekbelastingen 
van het distributienet en een 
hogere netvergoeding.

Huisautomatisering voor 
slimmer verbruik

Niko Home Control is daarbij een 
ideaal hulpmiddel. Het systeem 
biedt u niet alleen comfort- en 
veiligheidsfuncties, maar helpt u 
ook om uw energie slim te behe-
ren. De draadloze hub kan name-
lijk via de P1-poort aangesloten 
worden op de digitale meter en op 
de SMA omvormer van uw zon-
nepanelen. Op die manier krijgt 
u inzicht in uw energieverbruik 
en -productie én in uw zelfcon-
sumptie. Ook verbruiksnotificaties 
behoren tot de mogelijkheden. Zo 
krijgt u een melding bij abnormaal 
verbruik – via slimme stopcontac-
ten en stekkers zelfs per apparaat. 
Niko Home Control signaleert ook 

wanneer het piekvermogen over-
schreden wordt of wanneer zon-
nepanelen te weinig produceren.

De Solar Mode-functie helpt om uw 
zonne-energie optimaal in te zet-
ten. Het systeem zal geselecteerde 
apparaten inschakelen in functie 
van de beschikbare elektriciteit. 
Dat kan via slimme stopcontac-
ten of stekkers, maar ook via een 
potentiaalvrij contact bij toestellen 
als een boiler, warmtepomp of laad-
paal. Via de partnerkoppelingen 
kunt u de temperatuur van een boi-
ler of warmtepomp tijdelijk verho-
gen om warmte op te slaan. Tot slot 
kunt u via IFTTT slimme apparaten 
aansturen in functie van de zon-
ne-energie. Meer info via niko.eu. ◆
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BAAKVRAAG
Dat is een vraag die we regelmatig krijgen. Het antwoord is 
genuanceerd. U kunt Draflex het best niet buiten gebruiken, 
aangezien dan de levensduur van de buis opmerkelijk 
korter zal zijn. Waarom? Dat vertellen we u hier.

Draflex is niet uv-bestendig. 
Wanneer u het product in de 
openlucht gebruikt, zal het op 
termijn hard en broos worden 
onder invloed van het zonlicht 
en uiteindelijk gaan verpulveren. 
Hierdoor kunnen de bedradingen 
of kabels bloot komen te liggen, 
wat de veiligheid en functionaliteit 
in gevaar kan brengen. Om dat te 
voorkomen, zouden er uv-werende 
additieven toegevoegd moeten 
worden aan het polypropyleen 
waaruit Draflex gemaakt is. 
Dankzij zo’n additief tast de 
zon de PP-ketens niet aan. 

Uv-bestendig of 
brandvertragend

Toch kiezen we ervoor om 
dat additief niet toe te voegen, 
om de brandveiligheid van de 
buis te waarborgen. Plastic is 
brandbaar. We voegen daarom 
een vlamvertragend additief 
toe. Bij een brand zal de 
Draflex-buis de vlammen niet 
verder verspreiden wanneer de 
brandhaard niet langer aanwezig is.

Momenteel is het niet mogelijk 
om zowel een brandvertragend 
als een uv-werend additief 
toe te voegen aan Draflex. De 
brandvertragende additieven 
kunnen we niet weglaten, want 
we zijn verplicht ze toe te voegen 
om aan de Belgische normen 
qua brandveiligheid te voldoen. 
Het is in dat geval weinig zinvol 
om ook het uv-werende additief 
toe te voegen. Dat wordt immers 

gedeactiveerd door bijproducten 
uit de vlamvertrager. Zo wordt de 
werking van die uv-stabilisatoren 
minder stabiel en zal het plastic, en 
dus Draflex, een kortere levensduur 
hebben. Als installateur wilt u net 
een product plaatsen dat jarenlang 
meegaat. Voor gebruik buitenshuis, 
zorgt u er best voor dat direct 
zonlicht wordt vermeden. ◆

Paul Verstraeten van THESLA

Kan ik Draflex in 
openlucht gebruiken?
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Stijn Blanckaert
Autojournalist en 

automotive trainer 
— Bestuurder Blast BV

Is een elektrische auto 
niet te duur voor mij?

Misschien bent u wel te vinden voor een 
elektrische auto, maar vraagt u zich af of die 
ook financieel haalbaar is? De aankoopprijs ligt 
alvast veel hoger dan die van een auto met een 
verbrandingsmotor, maar hoe zit dat als je ook 
rekening houdt met het verbruik en de fiscaliteit?

Als u op zoek bent naar een 
auto, kan u niet voorbij aan 
het feit dat steeds meer elek-
trische auto’s om uw aan-
dacht schreeuwen. Ze pakken 
vaak uit met opmerkelijke 
prestaties en een subliem rij-
comfort, onder meer door 
de stilte aan boord. Bij ver-
gelijkbare afmetingen en 
uitrusting kost een elektri-
sche auto echter veel meer 
dan zijn benzine- of diesel-
broer, en mogelijk zal dat 
prijsverschil u afschrikken. 
Het is echter belangrijk om 
ook naar de gebruikskosten 
en de fiscaliteit te kijken. 
Die liggen voor elektrische 
auto’s namelijk veel lager en 
compenseren in veel geval-
len de hogere aankoopkost.

Als we als voorbeeld de 
Mercedes EQC nemen, de 
400 pk sterke elektrische 
variant van de GLC-SUV, 
stellen we vast dat die een 
basisprijs heeft van zo’n 
€ 75.000 btwi. Een (met 
194 pk beduidend minder 

krachtige) GLC 220 d-diesel 
kost zowat € 20.000 minder. 
Toch wil dat niet zeggen dat 
de elektrische versie veel 
duurder zal zijn in de zoge-
naamde TCO (Total Cost of 
Ownership)-benadering.

Naast de financiële kost moet 
u namelijk ook kijken naar 
de verbruikskosten, die bij 
de elektrische versie lager 
liggen, naar de onderhouds-
kosten, die onder meer door-
dat een elektromotor minder 
slijtageonderdelen telt en 
geen oliewissels nodig heeft 
ook minder zwaar doorwe-
gen, maar vooral naar het 
fiscale plaatje, dat voor een 
elektrische auto ontegenspre-
kelijk veel interessanter is.

Zo is de diesel uit ons voor-
beeld met zijn CO

2
-uitstoot 

van 137 g/km slechts voor 
51,5 % fiscaal aftrekbaar, 
terwijl de elektrische vari-
ant van 100 % aftrek geniet. 
Anders gezegd kan u alle uit-
gaven voor uw elektro-auto 

integraal van uw omzet 
aftrekken, terwijl bij de 
diesel zowat de helft van 
alle uitgaven nog eens belast 
worden. Dat betekent dat 
het bedrag dat u maandelijks 
betaalt voor de elektrische 
auto niet meer belast wordt, 
maar wel bijdraagt aan een 
verlaging van de belastbare 
basis. Wat u voor de diesel 
betaalt, kan u slechts gedeel-
telijk gebruiken als aftrek-
post, terwijl u op de andere 
helft extra belast wordt. 

Daarnaast geniet u met een 
elektrische auto ook van een 
veel lager VAA, waardoor u 
dus privé minder bijdraagt.

Uiteindelijk kan alleen een 
volledige TCO-berekening 
bepalen of een ‘EV’ in uw 
geval effectief voordeliger is. 
Uw fleetverkoper kan u daar 
ongetwijfeld bij helpen. ◆

5 0



Hoogwaardige kwaliteit
• Hoogwaardigste lader op de markt
• Breed aanbod aan  connectiviteitsopties
• Ruimtebesparend en eenvoudig te  

installeren 

Flexibiliteit klaar voor de toekomst
• Slimme functionaliteit voor geopti-
 maliseerde lading
• Integratie van de energiemeter voor  

dynamisch laden
• Toegewijde App voor controle en 

configuratie

Veiligheid en bescherming
• Geëvalueerd en getest om te voldoen  

aan de hoogste normen
• Stroom begrenzingsbeveiliging
• Geïntegreerde differentieel en 

overspanningsbeveiliging

—
De thuisbasis van het opladen
Terra AC wallbox

Terra AC Wallbox combineert het leiderschap van ABB op het 
gebied van e-mobiliteit met een 130-jarig erfgoed van innovatie 
in een superieure wandoplaadoplossing.

new.abb.com/ev-charging/terra-ac-wallbox

Terra AC Wallbox - Gibed 255 x 200 NL.indd   1Terra AC Wallbox - Gibed 255 x 200 NL.indd   1 31/03/20   18:0431/03/20   18:04
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1. ALECO ZEDELGEM
Marsbiebuikstraat 1
8210 Zedelgem
T. 050 24 17 18

2. ALECO ROESELARE
Ovenstraat 17
8800 Roeselare
T. 051 43 15 90

3. ALFA - ELEKTRICITEIT GENT
Herlegemstraat 30-36
9070 Destelbergen
T. 09 225 86 04

4. ALFA - LICHT GENT
Palinghuizen 93
9000 Gent 
T. 09 237 00 20

5. WATT & MORE
Emiel Clauslaan 74
9000 Gent
T. 09 310 93 02

6. ELECPRO CUYPERS  
 PERWEZ

Z.I. Chaussée de Wavre 71b
1360 Perwez
T. 081 26 26 87

7. ELECPRO CUYPERS NAMEN
Chaussée de Wavre 380A
5100 Jambes
T. 081 84 05 88

8. GOVAERTS ANTWERPEN
Govaerts - Hessenplein 2
2000 Antwerpen
T. 03 233 06 43

9. GOVAERTS NOORD  
 KAPELLEN

Starrenhoflaan 28 b1
2950 Kapellen
T. 03 665 20 37

10. LUMATEC IEPER
Dehemlaan 15-17
8900 Ieper
T. 057 20 32 34

11. NIEDERAU EUPEN
Route de Herbesthal 134
4700 Eupen
T. 087 59 57 57

12. PISCAER MECHELEN
Battelsesteenweg 451
2800 Mechelen
T. 015 29 45 60 

13. SAREM HASSELT
Gebrandestraat 60b
3511 Kuringen
T. 011 85 84 00

14. SAREM LEUVEN
Kol. Begaultlaan 81
3012 Wilsele
T. 016 23 12 31

15. TASIAUX CHARLEROI
Route de Mons 36
6000 Charleroi
T. 071 27 72 77

16. TASIAUX JUMET
Z.I. Première rue 11
6040 Jumet
T. 071 25 49 25

17. TASIAUX TARCIENNE
Route de Philippeville 1
5651 Tarcienne
T. 071 21 94 18
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In de vorige editie van Gibed mochten we 
een tafeltje weggeven bij Dinner in the Sky. 
Een plezierige prijs, die gewonnen werd door 
Elektro Deceuninck. Samen met een deel 
van het verkoopteam binnen Aleco, zijn 
vaste elektro groothandel, kon hij culinair 
genieten op het Brouckèreplein in Brussel. 

Zonder twijfel was het een spectaculaire 
avond tafelen die Thijs Deceuninck nog 
lang zal bijblijven. Op tientallen meters 
hoogte kregen ze verschillende gangen 
voorgeschoteld door chef Yves Mattagne 
van het sterrenrestaurant Sea Grill.

De ideale gelegenheid om de heropstart 
van het bedrijfsleven in het najaar goed 
in te zetten. Op een moment waarop het 
coronavirus weer opflakkerde, gebeurde 
dat uiteraard met het hoogste respect 
voor de veiligheidsmaatregelen.◆

En de 
winnaar is...
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Op weg naar duurzame mobiliteit met de eVans van Mercedes-Benz. Met het eerste 100% 
elektrische bedrijfswagen gamma is er nu voor iedere ondernemer een elektrische bedrijfswagen 
naar wens. Onze eVans laten zien dat lokaal emissievrij rijden, overtuigende prestaties, comfort 
en lage bedrijfskosten perfect gecombineerd kunnen worden. Zo bent u 100% in controle, 
en klaar voor de toekomst. Ontdek alle voordelen van elektrisch rijden voor úw onderneming.

Ontdek de eVans online of ga naar uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz Vans voor meer info.

www.mercedes-benz.be/eVans

100% elektrisch. 100% in charge.
Ontdek de eVans van Mercedes-Benz.


