Kennis &
ondervinding.

Electro Cirkel richt zich tot de professionele markt:
groothandels, fabrikanten, ( OEM) industrie, infra, transport, en publiek.
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info@ electrocirkel.be
Neem ook een kijkje op onze website: www.electrocirkel.be

>	Kabels & toebehoren: Kabels en toebehoren: Laagspanningen middenspanningkabel. Alsook thermokoppel-, marineen instrumentatiekabel behoren tot ons gamma.

> Lichtbronnen: Een compleet gamma van A tot Z . Long life lampen
(Auralight), leds, fluorescentie, spaarhalogeen, signalisatielampen enz.

>	Verlichtingstoestellen: Allerlei armaturen zowel voor binnen als buiten,
inbouw en opbouw, explosieveilig en zeewaterbestendig.

Electro Cirkel richt zich tot de professionele markt: groothandels, fabrikanten,
(OEM) industrie, infra, transport, en publiek.
U vindt bij ons een uitgebreid aanbod aan producten, leverbaar uit voorraad.
Wij werken met op maat gemaakte software applicaties waardoor wij u een
correcte en vooral tijdige levering kunnen garanderen.

Kennis & ondervinding.
Electro Cirkel vertegenwoordigt heel wat merken en fabrikanten in België
en Luxemburg. We besteden zeer veel aandacht aan de keuze van producten
die we aanbieden.
Bovendien volgen we de tendensen op vlak van milieu en energie op de voet
om zo steeds een passende oplossing aan te bieden.
ELECTRO CIRKEL biedt een compleet gamma producten aan in verschillende
productgroepen. We sommen ze graag even kort voor u op. Alle details kan u ook
vinden op onze website (www.electrocirkel.be). U kan ook rustig alles nalezen in
onze catalogus.

>	Batterijen en zaklantaarns: Electro Cirkel heeft een ruim assortiment
in handlampen en zaklantaarns met oplaadbare of standaard batterijen.
Ook batterij packs volledig op maat gemaakt, naar uw specifieke wensen,
behoren tot de mogelijkheden!

>	Marine: Alle elektrische materialen voor de scheepvaartwereld zitten
in ons standaardpakket. Gaande van navigatielichten, HNA materiaal,
scheepskabel, 60 hz applicaties en zo veel meer.

>	Meet– en regeltechniek: U zoekt een betrouwbare leverancier voor
temperatuur-, druk-, elektriciteits- of niveaumeting? Geen probleem, bij
ons vindt u het meest uitgebreide aanbod! Met allerlei calibratrietoestellen
en proces visualiseringsystemen (camera) als ondersteuning.

>	Installatiemateriaal: Wij leveren zowel montage-, schakel-,
signalisatiematerialen als zekeringen.

>	Atex: Explosieveilige materialen zoals verlichtingstoestellen, stekkers,
wartels, kasten of instrumentatie zijn eenvoudig op vraag te verkrijgen.

>	Ventilatie: U kan bij ons terecht voor alle verluchtingstoebehoren en
ventilatoren. Van mechanische tot elektronisch gestuurde ventilators, voor
huishoudelijk en industrieel gebruik. Ook beschikken wij over bijna alle
typen ventilatiekanalen en roosters

