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Designserie berker

De designserie berker S.1 met zijn karakteristiek gewelfde frame heeft een 

nieuwe standaard gezet met zijn onmiskenbare, tijdloze vorm, de kwaliteit van 

zijn afwerking en zijn functionaliteit. Daarmee heeft hij het eigenhandig tot een 

buitengewoon populaire standaard in kantoren en huizen geschopt. 

 

De afdekramen, draaiknoppen en andere centraalplaten van de designserie 

berker S.1 zijn verkrijgbaar in kunststof: mat, polarwit / glanzend, wit of polarwit.

• Uitvoering: 1-voudig tot 5-voudig / horizontaal en verticaal

• Buitenafmetingen (1-voudig): 80,5 x 80,5 mm

Ervaar het zelf

Design

Maak je ruimte helemaal af met de aantrekkelijke en eigentijdse ontwerpen van 

berker. Zo voelt de ruimte compleet en functioneel.

Makkelijk installeren

Wij denken met je mee! Ons schakelmateriaal is gemaakt om snel te installeren. 

Werken met deze materialen is daardoor een eenvoudig klusje.

Hoge kwaliteit

Gemaakt met uiterste precisie om te schakelen wanneer nodig. Stevig en 

robuust. Zoals je verwacht van schakelmateriaal.

Artikelnr.  Product 

118515535 WCD RA, steek, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

118515236 Wip, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

118515243 Wip 2-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

118515039 Afdekraam 1-v, berker S.1 polarwit glz.

118515045 Afdekraam 2-v, berker S.1 polarwit glz.

118515051 Afdekraam 3-v, berker S.1 polarwit glz.

118513667 Wisselschak. zonder spreidkl.

118513666 Serieschak. zonder spreidkl.

actieprijzen zien?
word nu 
klant!



Nieuw! Outlet in de Frigé shop

Klik in de webshop op deze button  

en zie daar de artikelen tegen 

zeer speciale UITVERKOOP-prijzen.

3

80%

10%
20%

40%

60%

30%

50%



www.frige.nl4

LEDVANCE PANEL COMPACT 600 UGR19

• Goede verblindingsvermindering (UGR < 19) 

en comfortabel licht, geschikt voor kantoren

• Verkrijgbaar in drie formaten: 600x600 / 

1200x300 / 1200x600 met CRI80 of CRI90

• Efficiëntie: tot 110 lm/W, lichtstroom: tot 3.630 lm

• Lichtkleuren: 3.000K / 4.000K / 6.500K

• Levensduur (L80/B50): tot 50.000 uur 

Artikelnr.  Product 

233446119 PANEL COMPACT 600 UGR&lt19 33W 830 U19

233446124 PANEL COMPACT 600 UGR&lt19 33W 840 U19

 

233446123 PANEL COMPACT 1200 UGR&lt19 33W 840 U19

actieprijzen zien?
word nu 
klant!



70 jaar! Geaard in techniek.
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Nu vanuit voorraad leverbaar! Schakelmateriaal Dahlia van Gewiss

Schakelaars en dimmer Artikelnummer 

Wissel AS08906

Serie AS08902

Wissel-wissel AS08904

Kruis AS08905

Dubbelpolig AS08901

Puls maakcontact AS08903

Dimmer led 4-160 watt AS08910

Wandcontactdozen 
met randaarde Artikelnummer 

1-Voudig AS08907

1-Voudig met klapdeksel AS08908

2-Voudig voor enkele 

   inbouwdoos AS08909

Afdekramen Artikelnummer 

1-Voudig GW35901AW  

2-Voudig GW35902AW 

3-Voudig GW35903AW 

4-Voudig GW35904AW 

5-Voudig GW35905AW 

2-Voudig voor wand-

   contactdoos AS08909 GW35909AW 

Opbouwdozen Artikelnummer 

1-Voudig excl. afdekraam GW35911 

2-Voudig excl. afdekraam GW35912 

Data en TV Artikelnummer 

TV contactdoos AS08912

Datacontactdoos 1-Voudig 

   UTP cat5E AS08911

Exclusief 
voor de 

Nederlandse 
markt

Meer 
informatie?  

Neem contact 
op met uw Frigé 

verkoop-
kantoor
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Kennisdocument ‘Modulair bouwen en installeren in de woningbouw’

Met de toenemende woningvraag, het hoge bouwtempo en het tekort aan goede vakmensen wint slimmer, 

duurzamer en daarmee prefab bouwen aan populariteit. In het kennisdocument ‘Modulair bouwen en 

installeren in de woningbouw’ geeft ABB antwoord op de vraag wat deze industrialisatie betekent voor het 

bouw- en installatieproces. En hoe het productportfolio daarop inspeelt.

Tot 2030 is er vraag naar een miljoen extra woningen in Nederland. Een hele opgave dus, waarbij de vraag 

ruimschoots de huidige capaciteit van de bouwbranche overstijgt. Daarnaast zijn er nog tal van andere urgente 

ontwikkelingen die de vraag naar comfortabele, betaalbare en slimme woningen aanjagen. De gascrisis 

bijvoorbeeld, die een extra impuls geeft aan het realiseren van gasloze woningen. Maar ook de grote behoefte 

aan energiezuinige/energieneutrale woningen; de tendens om duurzamer te bouwen en gebruik te maken van 

circulaire materialen, en de toenemende digitalisering en komst van Smart Homes.

Industrialisatie als oplossing

De markt beweegt naar industrialisatie als meest aantrekkelijke oplossingsrichting om het gat te dichten tussen 

de grote vraag enerzijds en de beperkte capaciteit anderzijds. Niet alleen zal het aantal prefab geproduceerde 

woningen de komende jaren verder toenemen, ook is het industrialiseren van bouw- en installatieprocessen 

sinds een aantal jaar in Nederland al aan een flinke opmars bezig. Niet voor niets overigens, want prefab bouwen 

kent tal van voordelen.

Voordelen modulair bouwen

• Gecontroleerde omstandigheden; het is altijd wind- en watervrij in de fabriek.

• Fabrieksmatig bouwen gaat in theorie sneller en efficiënter dan op de bouwplaats.

• Met een vastomlijnd proces, korte workflows per station, en een overzichtelijke werkplaats, is fouten 

voorkomen een stuk gemakkelijker.

• Door activiteit logisch te bundelen, gaat de CO2-footprint van het bouwproces omlaag. 

• Prefab is volledig demontabel te ontwerpen en hierdoor zijn componenten en materialen beter en 

gemakkelijker herbruikbaar.

• Efficiënte bundeling van het werk betekent dat minder mensen meer werk kunnen verrichten.

• Door minder bouwdisciplines op de bouwplaats wordt de totale doorlooptijd verkort.

Nieuwe bouwmethoden en oplossingen

De verschuiving van traditioneel naar industrieel of prefab bouwen heeft uiteraard invloed op de manier 

waarop we bouwen. Benieuwd welke bouwmethoden hun intrede hebben gedaan? En welke producten en 

systemen daartoe ontwikkeld zijn? Download het gratis kennisdocument ‘Modulair bouwen en installeren in de 

woningbouw’ en neem een voorsprong.

Download nu en maak je klaar voor de toekomst van de woningbouw

(klik op de afbeelding): 

https://campaign.abb.com/nieuwe_installatiemethodes?utm_source=gh-frige&utm_medium=magazine&utm_campaign=nieuweinstallatiemethodes
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Verlichtingsarmaturen

Licht is er in alle soorten en maten: warm en koud, voor 

binnen en buiten, duurzaam en zelfs in kleur. Behalve 

dat we als mens licht nodig hebben om te kunnen 

zien, draagt licht bij aan onze gezondheid. Licht zorgt 

voor minder stress, meer concentratie en een betere 

stemming. Daar draagt DMLUX maar al te graag aan bij. 

DMLUX is al meer dan 20 jaar producent en importeur 

van verlichtingsarmaturen. Met passie, ambitie en 

ondernemerschap proberen wij de wereld iedere dag 

weer een beetje mooier en beter te maken. 

DMLUX biedt samen met Frigé een zeer breed 

assortiment verlichtingsarmaturen voor de 

professionele markt. 

Over de kwaliteit hoef jij je geen zorgen te maken. 

Of het gaat om installatiegemak, lange levensduur, 

garantie termijn of goede efficiëntie van de armaturen: 

Je mag van ons het beste verwachten.

Samen met Frigé staan wij voor je klaar met 

een complete ondersteuning: van lichtplannen, 

projectopnames tot het engineren van maatwerk 

armaturen specifiek voor jouw project. Verlicht de 

wereld samen met DMLUX en Frigé.

Moon

De Moon is van hoge kwaliteit en kenmerkt zich door de prachtige 

afwerking. Verkrijgbaar in ronde, vierkante en rechthoekige 

varianten in verschillende afmetingen. Noemenswaardig is de 

extreem lange levensduur: >99.000 uur. Maak kennis met deze serie 

opbouwarmaturen! 

Breed inzetbaar

De Moon is zeer breed inzetbaar: van residentiële projecten tot 

kantoren en van praktijkruimtes tot winkels en boetieken. Door de 

aluminium behuizing en de onzichtbaarheid van de schroeven zorgt 

dit voor een hoogwaardige uitstraling. Daarnaast is het armatuur heel 

eenvoudig te monteren.

Ronde, vierkante en rechthoekige uitvoeringen

De Moon is verkrijgbaar in zowel ronde als vierkante en rechthoekige uitvoeringen en in verschillende groottes. 

Er is zelfs een Moon XL met een diameter van een meter! Hiervoor is een pendelset verkrijgbaar. Over keuzes 

gesproken: voor alle versies kun je kiezen uit een wit of zwart armatuur. Daarnaast zijn er veel uitvoeringen 

mogelijk. Van Dali, Triac dimbaar tot een instelbare lichtkleur (3CCT).

verlichtingsarmaturen
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verlichtingsarmaturen

Moon Emergency en Premium 

Naast de reguliere Moon-uitvoeringen is er ook de Moon Emergency. Dit betreft dezelfde LED-

opbouwer met dezelfde hoogwaardige afwerking, maar dan met een ingebouwde noodunit. Waar 

de Moon standaard al waterdicht is (IP54) heeft de Premium-uitvoering van de Moon een nog betere 

bestendigheid (IP65). Daarnaast is de Premium vandaalbestendig (IK10) en standaard dimbaar. 

Dit is het ideale armatuur voor in de meest veeleisende omgevingen zoals portieken, terrassen, 

parkeergarages en sporthallen.

Moon Sensor, Master & Slave

Tot slot is de Moon er ook als Moon Sensor, die dankzij detectoren alleen brandt wanneer dat nodig 

is. Wel zo duurzaam! 4 verschillende opties voor de brandtijd en 4 niveaus voor de gevoeligheid 

van de bewegingssensor. Deze sensor is tevens een instelbare daglichtsensor. Ook verkrijgbaar in 

(draadloze) Master en Slave uitvoering.

Denver 

Hoogwaardig waterdicht armatuur

De Denver LED armaturen zijn standaard voorzien van doorvoerbedrading en 2 stuks 3x2,5mm 

fastconnectoren voor een snelle en eenvoudige installatie. In de behuizing is een wit 

gelakte stalen basis geplaatst die met veerklemmen is bevestigd, op deze 

basis zijn de LED’s geplaatst. Het armatuur heeft een IP65 waarde 

en is daarom geschikt voor vochtige en stofrijke ruimtes. 

De opalen afscherming is van slagvast polycarbonaat 

(IK08) en zorgt voor een brede lichtverdeling.

Artikelnr.  Product 

 MOON Opbouw en Pendelarmaturen

894069624 MOON DIAMETER 240mm - 18W - 1800 Lumen - Wit - 3000K

894069625 MOON DIAMETER 300mm - 24W - 2300 Lumen - Wit - 3000K

894069626 MOON + SENSOR - DIAMETER 180mm - 14W - 1200 Lumen - Wit - 3000K

894910059 MOON + SENSOR - DIAMETER 240mm - 18W - 1600 Lumen - Wit - 3000K 

894069627 MOON DIAMETER 240mm - 18W - 1800 Lumen - Zwart - 3000K

894069626 MOON + SENSOR - DIAMETER 180mm - 14W - 1200 Lumen - Wit - 3000K

894069629 MOON + SENSOR - DIAMETER 180mm - 14W - 1200 Lumen - Zwart - 3000K

894069630 MOON + SENSOR - DIAMETER 240mm - 18W - 1600 Lumen - Zwart - 3000K

894069258 Denver LED - 36W - 4000K - 4860Lm - 120cm - Fast connector Industrieel

894069571 Denver LED - 50W - 4000K - 6750Lm - 150cm - Fast connector Industrieel

actieprijzen zien?
word nu 
klant!
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verlichtingsarmaturen

Manto 3

De Manto3 LED panelen zijn de perfecte vervanger voor een 4x18W (TL-

D) of 4x14W (T5), of te gebruiken in nieuwe situaties. Met maar liefst ruim 

125 Lumen per Watt eindresultaat, aldus Dekra LM79-08 meting, voldoen 

de 4000K en 6000K panelen aan de voorwaarden voor EIA (2022). Als 

optie kan er gekozen worden voor dimbare drivers of een noodmodule.

Ontec S20

De Ontec S20 is een IP65 en slagvast (IK08) LED opbouw noodverlichtings-

armatuur. De Ontec S20 is middels dipswitches zowel maintained als non-

maintained toe te passen. Daarnaast is de brandtijd in nood in te stellen 

op 1 of 3 uur. De Ontec S20 is universeel toepasbaar door de verschillende 

opties zoals inbouwbeugels, beschermingskorf en een onderhangende 

plaat. De Ontec S20 wordt standaard geleverd met een complete set 

pictogramkaartjes. Dit alles maakt de Ontec S20 dè alles-in-één oplossing.

Portico

De Portico LED is een slagvast (IK10) en waterdicht (IP65) opbouw armatuur. De 

Portico LED is uitermate geschikt voor entrees, trappenhuizen en bergingen. De 

Portico LED is voorzien van dipswitches waardoor zowel voor 3000K als voor 

4000K en 6000K gekozen kan worden. De Portico LED is ook uit te voeren met een 

noodunit en een bewegings- /daglichtsensor. Middels dipswitches zijn zowel de 

standbytijd en het vermogen in ruststand (0%/10%/30%/100%) in te stellen.

Artikelnr.  Product 

 Manto3 Inbouwarmaturen

894060829 Manto3 LED paneel - 30W - 4000K - 3950Lm - 60x60 - UGR < 22

894061001 Manto3 LED paneel - 30W - 4000K - 3750Lm - 60x60 - UGR < 19

894060830 Manto3 LED paneel - 30W - 3000K - 3600Lm - 60x60 - UGR < 22

894060831 Manto3 LED paneel - 30W - 3000K - 3600Lm - 120x30 - UGR < 22

894060832 Manto3 LED paneel - 30W - 4000K - 3900Lm - 120x30 - UGR < 22

894910047 Manto3 LED paneel - 30W - 4000K - 3750Lm - 120x30 - UGR < 19

894910062 Manto Edge Lit paneel - 36W - 60x60 - 3800Lm - 3000K / 4000K / 6000K

894069430 ONTEC Noodverlichting S20 M1X 60/180 M/NM ST IP65 White

 Portico Wand en Plafonarmaturen

894910037 Portico LED IP65 IK10 - 6W - 3000K/4000K/6000K

894910039 Portico LED IP65 IK10 - 6W - 3000K/4000K/6000K - EMG

894910038 Portico LED IP65 IK10 - 6W - 3000K/4000K/6000K - MW

894910040 Portico LED IP65 IK10 - 6W - 3000K/4000K/6000K - MW - EMG

894910041 Portico Body Black

actieprijzen zien?
word nu 
klant!
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Voor elke toepassing een geschikte LED dimmer

Het Lumiko LED dimmer pakket is 

aanzienlijk uitgebreid, waarmee Lumiko 

flexibel inspeelt op de veranderingen in 

de LED verlichting. De LED-markt raakt 

steeds uitgebreider met lichtbronnen van 

sterk wisselende kwaliteit. Een dimmer 

integreren blijkt in de praktijk een serieuze 

uitdaging. Met een groot assortiment 

aan universele LED dimmers is dat 

bij Lumiko verleden tijd.   

 

Universele Lumiko LED dimmers

De universele Lumiko dimmers maken 

gebruik van unieke software die de 

belasting meet en het programma daarop 

afstemt én vrijwel alle dimmers zijn 

2-draads aan te sluiten wat een snelle 

montage garandeert. Alle druk/draai 

dimmers zijn voorzien van een 4mm as, 

inclusief 6mm as-adapter, zodat vrijwel 

alle merken afdekplaten op deze dimmers 

te monteren zijn. 

 

Artikelnr.  Product 

210510429 Universele LED dimmer faseafsnijding tussen 1-200W

210510538 LED dimmer fase aan- of afsnijding 

 ( 1-200W fase afsnijding of 1-100W fase aansnijding) 

actieprijzen zien?
word nu 
klant!
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Click-mate NXT groepenkasten: 
het kloppend hart van elke woning

De Click-mate NXT groepenkast is de innovatieve opvolger van de 

huidige Click-mate XL Plus serie. De compacte en modulaire oplossing 

die de energietransitie mogelijk maakt. Toekomstproof, geschikt voor 

uitgebreide 3-fasen installaties en eenvoudig samen te stellen en te 

installeren. Dat betekent: sneller werken en lagere kosten.

Artikelnr. Product 

112218191 NXT M 22/22/22F H4  

112218286 NXT L 24/23/23F/00 H4

actieprijzen zien?
word nu 
klant!
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EcoDim led dimmers 
Universele led dimmers

ECO-DIM.01
• 0-300W (RC) / 0-150W (RL) led

• Universeel: Fase aan- en afsnijding (RLC)

• MIN afstelling & automatische MAX detectie

• Bescherming tegen overbelasting, oververhitting & stoorsignalen

• Geschikt voor alle A-merken afdekmateriaal

• Kleine inbouwdiepte

ECO-DIM.05 duo
• 2x 100W led

• MIN helderheid instelbaar

• Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit

• Bescherming tegen overbelasting en stoorsignalen

• Bijpassende dimmerknoppen leverbaar voor ieder A-merk

• Kleine inbouwdiepte

ECO-DIM.11 Multicontrol
• Geschikt voor wisselschakeling met meerdere dimmers

• 0-250W led

• MIN afstelling & automatische MAX detectie

• Geschikt voor alle A-merken afdekmateriaal

• Bescherming tegen overbelasting, oververhitting & stoorsignalen

• Installatie met bestaande 2 draden (geen nuldraad nodig)

• Kleine inbouwdiepte

 

Artikelnr. Product 

149610001 ECO-DIM.01 Led dimmer universeel 0-300W (RLC)

149610027 ECO-DIM.05 Led dimmer duo 2x 0-100W fase afsnijding (RC)

149610052 ECO-DIM.11 Multicontrol led dimmer universeel 0-250W (RC)

actieprijzen zien?
word nu 
klant!
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SLV New Tria XL Round

De NEW TRIA is waarschijnlijk wel het meest verkochte en meest populaire 

SLV armatuur ooit. De koning van de runners, de all time favourite. Sinds 2007 

voor het eerst in de BIG WHITE catalogus van SLV en daarmee met recht een 

“klassieker” te noemen.

De NEW TRIA inbouwlampenserie is verkrijgbaar in de behuizingskleuren  

wit, zwart en geborsteld aluminium. Deze inbouwring heeft een extra 

groot afdekpaneel, waardoor kleine snijfouten beter afgedekt worden. Het 

kantelbereik van de inbouwspot staat borg voor de individuele afstelling 

van de lichtbundel. De NEW TRIA inbouwarmatuur wordt geschikt voor 

rechtstreekse aansluiting op 230 V wisselspanning geleverd. Nog even een 

GU10 lichtbron naar keuze erin en ... lights on!

Artikelnr. Product 

777721890 NEW TRIA GU10 XL ROUND wit mat 1xGU10 

777718146 NEW TRIA GU10 XL ROUND zwart mat 1xGU10

777718147 NEW TRIA GU10 XL ROUND alu geborsteld 1xGU10

actieprijzen zien?
word nu 
klant!
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Duotecno Smartbox+

DUOTECNO weet wat belangrijk is. Met de ‘Smartbox+’ zijn er oneindig veel mogelijkheden 

om bij je thuis de perfecte stemming te creëren. Een woning die waakt over jou en je gezin. 

Een woning die je eenvoudig kan bedienen via je smartphone. Eender waar of wanneer. 

Met onze ‘Smart box+’ wordt je huis slimmer, zonder dat het complex wordt.  

Je woont precies zoals jij het wil. Comfortabel, veilig, duurzaam. Een bewuste keuze.  

Zo realiseren wij jouw droom om toekomstgericht en zorgeloos te wonen.  

Nu verkrijgbaar bij Frigé!

Uit voorraad leverbaar
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Alles onder controle met duotecno

Al 20 jaar lang is Duotecno actief bezig met 

het ontwerpen en produceren van een eigen 

domotica systeem. De basis van de domotica is 

de smartbox+. Dit zorgt voor de aansturing van 

alle programmatie omtrent de domotica. Het 

besturen van de verlichting, de verwarming en 

de rolluiken zijn enkele van de basisfuncties. 

Naargelang de behoeften en vereisten van de 

klant kan er steeds uitgebreid worden. Hij maakt 

gebruik van de beproefde domotica op CAN-bus 

waarmee de snelheid van het gebruikte protocol 

een absolute troef is. Alle acties gebeuren 

namelijk in real-time, wat het comfort alleen 

maar ten goede komt.      

Jouw woning aan jouw vingertoppen

De Duotecno App staat rechtstreeks in verbinding met de Smartbox 

in de woning, waardoor de klant alles kan besturen vanop 

afstand via smartphone of tablet. Met deze applicatie kan je alle 

programmatie zelf personaliseren en er zijn grafisch veel meer 

mogelijkheden. Hij neemt de grafische lay-out over vanop de 

touchscreen, incl. screenmapping en afbeeldingen.

Deze kan je op je Smartphone volledig naar eigen wens aanpassen, 

daar deze gelijklopend is met de touchscreen.

Lichten vergeten te doven bij vertrek naar je werk? Weet je graag wat 

er zich thuis afspeelt via je camera’s? Met behulp van deze applicatie 

is dit voortaan geen probleem meer. Heb je het in de koude 

winterdagen graag lekker warm bij het thuiskomen?  

Met de Duotecno App kun je vanop afstand de temperatuur 

verhogen voor je thuiskomt.

domotica by duotecno
Ten Briele 18.1 - Brugge
België

“MAKE EVERYDAY LIFE EASY BY 
AUTOMATING YOUR HOME AND 
WORKPLACE WITH DOMOTICS.”
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     Thesla

SNEL EN EENVOUDIG

INSTALLEREN

Een compleet

gamma aan voorbedrade 

geribde buizen die 

voldoen aan de hoogste 

kwaliteitsnormen.

Ook verkrijgbaar in halogeenvrije uitvoering
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BEDACH TV Goot

• Geleverd als 1 compleet en kant en klaar pakket

• Eenvoudige montage in de muur

• Deksel van glasvezelplaat dus fraai en onzichtbaar afgewerkt

• Geen storende kabels meer op de vloer of TV kast

• Extra kabels bijleggen (later) in 1 handomdraai geregeld

• Vanaf nu uit voorraad leverbaar … voor 09.30 uur besteld DEZELFDE dag geleverd!

Scan de QR-kode voor de instructiefilm en/of kijk op WWW.BEDACH.NL

                                     

   
Artikelnr. Product   

899930692 TV Goot 

DE TV GOOT
Dé slimme inbouwoplossing voor het volledig 

wegwerken van TV kabels tussen TV en TV-meubel!

TV KABELGOOT VOOR IN DE MUUR

Wie kent het niet. U heeft een strakke flatscreen TV 

met prachtig bijpassend TV meubel. Helaas wordt 

dit strakke plaatje verstoord door kabels die langs 

de muur van de TV naar het meubel lopen. Met de 

TV Goot behoort dit tot het verleden. De TV Goot is 

de slimme inbouw TV kabelgoot waarmee u alle 

draden wegwerkt in de muur.

BEDACH TV Goot

actieprijs 
zien?

word nu 
klant!



voor 16.00 uur besteld, de dag ERNA geleverd desgewenst op projectlocatie.

voor 9.30 uur besteld, DEZELFDE dag geleverd desgewenst op projectlocatie.
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Wist u dat …

Alle Frigé vestigingen een zeer brede voorraad kabel lokaal 

op gewenste lengte (wij knippen het graag voor u) 

beschikbaar hebben,

YMVK in alle varianten TM 5x16mm² 

YMVK-AS in alle varianten TM 4x6mm2

RUBBER kabel in alle varianten TM 5x10mm2

UTP CAT5 en CAT6 zowel voor binnen maar ook voor buiten  

standaard op voorraad!

COAX kabel ook per meter verkrijgbaar van Haspel en …  

ook hier zowel de versie voor binnen  

als voor buiten!

Geen voorraad in onze eigen magazijnen, dan:

ELEKTRO GROOTHANDEL FRIGE, 
uw beste partner voor draad en kabel!
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Gereedschap van hoge kwaliteit

Gevulde gereedschaps-

koffer incl. 29-delige 

inhoud die specifiek is af-

gestemd op de wensen van 

de Nederlandse installateur 

met o.a. SLIM-schroeven-

draaiers, een 16/19 

buizenschaar en 

vier 1000V VDE 

tangen.

Gevulde gereedschapsrugzak 

incl. 29-delige inhoud die 

specifiek is afgestemd op de 

wensen van de Nederlandse 

installateur met o.a. SLIM-

schroevendraaiers, een 16/19 

buizenschaar en vier 

1000V VDE tangen.

Dé adereindhuls perstang 

van dit moment. CIMCO com-

bineert met de FlexiCrimp6 een 

zéér geliefde zeskante persvorm 

met een ongeëvenaard bereik van 0,08 – 16mm²  

voor adereindhulzen én 2x 0,5 – 2x 10mm² voor 

TWIN-adereindhulzen!

SLIM Schroevendraaier Set 

waarbij de isolatie is 

verwerkt in de 

 schroeven -

draaiers, waar-

door  f lexibel gewerkt kan 

 worden. Deze set  bestaat 

uit een combinatie 

 tussen sleuf- en 

PZ-kruiskop 

schroeven draaiers.

Buizenschaar Kanaalschaar

Artikelnr. Product 

132421923 Gevulde Basiskoffer Elektrotechniek Nederland

899934544 Gevulde Basisrugzak Elektrotechniek Nederland

132421843 FlexiCrimp6

132418508 Schroevendraaier Set SLIM Sleuf en PZ 1000V VDE, 5-delig

132416181 16/19mm Buizenschaar

132421994 K25/P25 Kanaalschaar

actieprijzen zien?
word nu 
klant!
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Specialist binnen elektrotechnische branche

CIMCO onderscheidt zich door haar specialisatie en 

expertise in de elektrotechnische branche. Hiermee is het 

CIMCO-assortiment specifiek afgestemd op de behoeften 

van de elektrotechnische installateur.

Veiligheid en Duitse kwaliteit sinds 1827

Door onze expertise binnen de elektrotechnische branche, 

staat CIMCO al sinds 1827 voor kwaliteit en veiligheid. 

Elke installateur die met CIMCO werkt, is verzekerd van 

producten die voldoen aan de hoogste kwaliteits- en 

veiligheidsvereisten.

Servicegericht

CIMCO is een familiebedrijf dóór mensen, vóór 

mensen. Wij onderscheiden ons dagelijks met 

onze benaderbaarheid, klantvriendelijkheid en 

servicegerichtheid. Of het gaat om technische 

ondersteuning, levertijden of advies op maat, CIMCO staat 

voor u klaar.

Cimco & Frigé, WATT een goed idee!

 Vanaf maart 2023 gaan CIMCO en Frigé een intensieve samenwerking aan. Frigé maakt 

hiermee de keuze voor een zeer professioneel en compleet programma gereedschap en 

toebehoren. CIMCO is erg blij met haar nieuwe partner Frigé, die in de Nederlandse markt 

inmiddels een bijzondere positie heeft door nog altijd zeer dicht bij haar klanten te staan. 

Frigé denkt in mensen in plaats van in nummers en dat wordt gewaardeerd door bestaande 

en nieuwe klanten.

CIMCO en Frige, de beste partners ook om te ‘knippen, zagen, sleutelen en schroeven …’ 

Informeer snel bij je Frigé vestiging of contactpersoon!

QR-code naar 
levenslange garantie 
CIMCO-Club



GEPATENTEERD

NU TESTEN!

Kabelschaar

16 mm Ø  

20 mm Ø

Vergrendeling
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Werk veiliger, beter én sneller!

CimFlex CUT’N’PROTECT– Hét gereedschap voor bedrade flex

Het verwerken van bedrade flexbuizen wordt ook in Nederland steeds meer omarmd, dus 

hoog tijd voor professioneel gereedschap. Met de CimFlex CUT‘N’PROTECT brengt CIMCO 

een geweldige innovatie op de markt, waarmee het verwerken van bedrade flexbuis veiliger, 

sneller én beter wordt!

De CimFlex zorgt ervoor dat je met één knipbeweging de flexibele buis doorknipt (Cut), 

zonder dat de inliggende bedrading wordt geraakt (Protect). Daar waar tot op heden het 

gevaar van inkerving van de bedrading bij het verwerken van bedrade flex altijd op de loer 

lag, neemt de CimFlex dit risico volledig weg. Met de geïntegreerde kabelschaar kan de 

bedrading vervolgens met hetzelfde gereedschap op lengte worden geknipt, waardoor de 

CimFlex het gebruik van meerdere tangen heeft samen weten te voegen!

Aanvullende informatie van de CimFlex is te vinden via de QR-code. 

Wil je de CimFlex liever eerst uitproberen of wil je dit unieke 

ontwerp samen met jouw collega’s gedemonstreerd krijgen 

op locatie? Geen enkel probleem, want CIMCO biedt deze 

mogelijkheid. Meld je aan via de QR-code en ontdek zelf de 

toegevoegde waarde van deze innovatie!
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Kom ook dit jaar 
naar een van de 
Frigé TAPAS dagen!

	Donderdag 31 augustus Frigé den Bosch

	Donderdag 7 september Frigé Haarlem

	Donderdag 14 september Frigé Heerlen

Wat kun je verwachten?

• Informatie over de nieuwste ontwikkelingen, producten en mogelijkheden

• Diverse stands van fabrikanten met interessante producten

• Informeel kennismaken en informatie uitwisselen met mede-istallateurs

• Genieten van heerlijke tapas, Spaanse wijn en andere drankjes

Frigé organiseert voor klanten en met fabrikanten 
voor de tweede keer 3 TAPAS dagen:

Zet al
vast

 

in je
 agen

da
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Tussentijdse verkoop en drukfouten voorbehouden.

Alle prijzen zijn netto exclusief BTW. Alle acties en  

actieprijzen zijn van toepassing zolang de voorraad strekt. 

Genoemde prijzen onder voorbehoud tussentijdse  

brutoprijswijzigingen van fabrikanten.

Hoewel elke inspanning is gedaan om 
nauwkeurigheid te verzekeren bij de 

samenstelling van de technische gegevens  
in deze publicatie kunnen specificaties 
en prestaties voortdurend veranderen. 

De huidige gegevens dienen dan ook 
afgestemd te worden met Frigé.

Heerlen

In de Cramer 10

6411 RS Heerlen

t 045 521 81 83

e heerlen@frige.nl

Haarlem

A. Hofmanweg 2-C

2031 BH Haarlem

t 023 531 94 59

e haarlem@frige.nl

’s-Hertogenbosch

Ploegweg 3

5232 BR ’s-Hertogenbosch

t 073 631 21 81

e denbosch@frige.nl

Elektrotechniek en Logistiek

het juiste product, op het juiste moment,

op de juiste plaats, in het juiste aantal

en voorzien van de juiste technische en

commerciële ondersteuning!

www.frige.nl

Vestigingen


