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De kleinste rotzak van de wereld …
Wanneer je goed om je heen kijkt als je in een weiland zit of er in ieder geval met gebogen
hoofd doorheen loopt, is het goed mogelijk dat je het een keer ziet.
Een mier of ander kruipertje klimt langs de zorgvuldig uitgezochte hoogste grasspriet
omhoog, laat zich op het hoogste punt op dramatische wijze vallen en kruipt meteen weer
omhoog om dit proces schijnbaar eindeloos te herhalen.
Zelf kleine kruipertjes zijn soms gek zou je kunnen denken, om dan je weg weer te
vervolgen. Maar wat is er nu werkelijk aan de hand?
Mag ik u even voorstellen? Dicrocoelium dendriticum is de naam.
Dit platwormpje zit ergens heimelijk verstopt tot er een nietsvermoedende mier of
medegrondbewoner van dat formaat voorbijloopt. Eenmaal dichtbij genoeg bespringt onze
Dicro zijn prooi, dringt achter de kop naar binnen en bijt zich vast in de centrale zenuwknop
van zijn slachtoffer. Dicro heeft zijn slachtoffer gemaakt tot vervoermiddel en is in staat te
gaan en staan waar hij maar wil.
Hij kiest er dus voor om een tochtje naar boven te maken en dit steeds maar te herhalen.
Het feest zou zomaar verstoord kunnen worden door een nietsvermoedende schaap of koe
die nergens anders aan denkt dan zo veel mogelijk van dit heerlijke verse gras naar binnen
te werken. De mier en Dicro worden verzwolgen en het verhaal houdt op, zou je zeggen.
Maar laat dit nu net de bedoeling zijn geweest! Dicro is een parasiet die leeft in de maag van
een herkauwer. Het kapen van dat kruipertje was de enige mogelijkheid om in de maag van
dat schaap te komen.
Het wonderlijke is dat Dicro ‘weet’ dat hij dat miertje moet kapen om te overleven.
Zo zijn er in onze eigen achtertuin meer van dit soort stilmakende wonderen te zien.
Het is onze eigen leefomgeving waar ik zuinig op wil zijn.
Vanaf hier is het een klein sprongetje naar ons magazine en het nieuwe assortiment
gerecyclede kabel- en lasdozen van ABB (pag. 10 t/m 13). Hoe belangrijk is het dat
fabrikanten bezig zijn met duurzaamheid. Wij zijn er in ieder geval trots op dat wij er als een
van de eersten mee mogen adverteren en er commercieel mee aan de slag kunnen gaan.
Wij hebben weer ons best gedaan om voor u een mooi en zinvol Frigé magazine te maken
met voor ieder wat wils.
Voor nu wens ik u al vast een heel prettige vakantie.
Blijf gezond en geniet van hopelijk veel vrijheid.

Met een vriendelijke groet,
Harry Loppersum
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Frigé Uitgelicht
Cyrille Reijnders,
Commercieel medewerker
binnendienst vestiging Heerlen

Graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is
Cyrille Reijnders, ik ben 47 lentes jong en sinds één
maand in dienst bij Elektro groothandel Frigé.
Op basis van mijn dienstverband ben ik dus de
absolute ‘junior‘ medewerker van het bedrijf, maar
dan wel met een jarenlange historie binnen de
branche bij een aantal collega groothandelaren
waardoor het mij zeker niet ontbreekt aan
productkennis en ervaring.
Ik woon momenteel in Brunssum samen met mijn
vriendin en ben de trotse stiefvader van twee zoons
van 24 en 21 jaar jong. Mijn grootste hobby is veruit
de ‘derde helft’ van de voetbalsport waar ik met zeer
grote regelmaat te vinden ben in de kantine van
mijn favoriete voetbalclub VV DE LEEUW. Tot slot
ben ik minimaal twee, soms drie keer per week
te vinden in de lokale fitness-club. Op deze wijze
probeer ik gezond en fit door het leven te blijven
gaan, waarbij ik het bourgondische leven zeker niet
vergeet.
Als rasechte geboren en getogen ‘Brunssumenaar’
heb ik daar met veel plezier mijn schoolopleiding
gedaan en na het basisonderwijs voor een
vervolgopleiding in de techniek gekozen. Daarna
ben ik op negentienjarige leeftijd gaan ‘werken
en leren’ zoals dit destijds werd genoemd als
elektromonteur bedrijfsinstallaties bij het
toenmalige GTI in Heerlen. Na ruim twee jaar met
veel plezier in deze combinatie werken en leren te
hebben gefunctioneerd, ben ik overgestapt naar
de elektrogroothandel. Hier kreeg ik naast de

praktische en technische kennis die ik inmiddels
had vergaard ook te maken met het commerciële
deel van de verkoop. Dat bleek ik vanaf de eerste
dag bijzonder leuk te vinden.
Techniek en commercie is voor mij dan ook na
ruim 28 jaar werken nog steeds een geweldige
combinatie. Elke dag zijn er nieuwe uitdagingen
waar ik telkens met veel plezier mee aan de slag
ben.
Waarom dan nu werken bij Frigé?
Ik had het prima naar mijn zin bij mijn voormalige
werkgever, maar het werken in een klein
teamverband heeft me altijd enorm aangesproken.
Bij toeval kwam ik in contact met oud-collega Harry
Loppersum. Wij raakten in gesprek en ik werd steeds
enthousiaster over een mogelijke nieuwe uitdaging
binnen Frigé. Het is een bedrijf met zeer korte
lijnen, een hecht team waar hard gewerkt wordt,
maar waar zeker ook ruimte is voor plezier en
ontspanning op de momenten waarop dit kan.
Ik hoop dan ook nog vele jaren onze klanten
van dienst te mogen zijn. Mijn kennis van
elektrotechnische materialen en mijn jarenlange
ervaring zijn natuurlijk een groot voordeel in het
uitvoeren van mijn dagelijkse werkzaamheden. Ik
verheug mij op een plezierige samenwerking en
ontmoet u graag aan de telefoon of in de vestiging
Heerlen.
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Designserie berker S.1
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.
118515535
118515236
118515243
118515039
118515045
118515051
118513667
118513666

Product
WCD RA, steek, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Wip, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Wip 2-v, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Afdekraam 1-v, berker S.1 polarwit glz.
Afdekraam 2-v, berker S.1 polarwit glz.
Afdekraam 3-v, berker S.1 polarwit glz.
Wisselschak. zonder spreidkl.
Serieschak. zonder spreidkl.
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SLV Downunder Out
De DOWNUNDER OUT LED Wit of antraciet 1xLED 3000K van SLV is
geschikt voor buiten / outdoor gebruik. Dit plafond-/wandarmatuur is
bedoeld voor wand inbouw. De IP-beschermingsklasse is IP55.
U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan de wand.
Dit product wordt inclusief lichtbron (led geïntegreerd) geleverd.

Artikelnr.
777717100
777717101
777717161
777717163
777717104
777717160
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Product
DOWNUNDER OUT LED S WIT 1XLED 3000K
DOWNUNDER OUT LED S ANTRACIET 1XLED 3000K
DOWNUNDER OUT LED M WIT 1XLED 3000K
DOWNUNDER OUT LED M ANTRACIET 1XLED 3000K
DOWNUNDER OUT LED L WIT 1XLED 3000K
DOWNUNDER OUT LED L ANTRACIET 1XLED 3000K
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LEDVANCE armaturen
LEDVANCE DAMP PROOF 1200 840 IP65 Gen2

•
•
•
•
•

Robuust en beschermd: IK08, IP65
Lichtstroom tot 4400 lumen
Levensduur (L70/B50): tot 70.000 u (bij 25 °C)
Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting
5 jaar garantie

LEDVANCE DAMP PROOF 1500 840 IP65 Gen2

•
•
•
•
•
•

Robuust en beschermd: IK08, IP65
Lichtstroom tot 6400 lumen
Levensduur (L70/B50): tot 70.000 u (bij 25 °C)
Gelijkmatig verdeeld licht, 135 Lm/W, 4000K
Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting
5 jaar garantie

Artikelnr.
233444879
233444882
233444884
233444887

Product
DAMP PROOF 1200 18W 840 IP65 GRAY 2400LM IK08 (4 SDCM) (L70/B50:70000H)
DAMP PROOF 1200 32W 840 IP65 GRAY 4400LM IK08 (4 SDCM) (L70/B50:70000H)
DAMP PROOF 1500 26W 840 IP65 GRAY 3500LM IK08 (4 SDCM) (L70/B50:70000H)
DAMP PROOF 1500 46W 840 IP65 GRAY 6400LM IK08 (4 SDCM) (L70/B50:70000H)
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LEDVANCE armaturen
PANEL VALUE 600 UGR < 19

•
•
•
•
•

Goede verblindingsvermindering (UGR < 19), geschikt voor kantoren
Lichtkleur 3000K en 4000K
Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch
voorschakelapparaat
Energiebesparing dankzij systeemefficiëntie van maximaal 100 lm / W
Levensduur (L70/B50): tot 50.000 u (bij 25 °C)

LEDVANCE SURFACE CIRCULAR
350 / 400 Sensor 18W IP44

•
•
•

Versie met hoogfrequente sensor
voor daglicht- en bewegingsdetectie
In de lichtkleuren 3000K en 4000K
Zeer homogeen licht, 1440 of 1920 lumen

LEDVANCE SURFACE CIRCULAR
350 / 400 18W IP44

•
•
•
•

On/Off versie
In de lichtkleuren 3000K en 4000K
Eenvoudige en snelle installatie
Zeer homogeen licht, 1440 of 1920 lumen

Artikelnr.
233444181
233444212
233439145
233438963
233438965
233443148

Product
PANEL VALUE 600 UGR<19 36W 3000K WHITE 3600LM IP40 IK02 (5 SDCM) (L70/B50:50000H)
PANEL VALUE 600 UGR<19 36W 4000K WHITE 3600LM IP40 IK02 (5 SDCM) (L70/B50:50000H)
SURFACE CIRCULAR 250 13W 3000K IP44 WHITE 920LM IP44 IK03 (<5 SDCM) (L70/B50:30000H)
SURFACE CIRCULAR 350 18W 3000K IP44 WHITE 1440LM IP44 IK03 (≤5 SDCM) (L70/B50:30000H)
SURFACE CIRCULAR 400 24W 3000K IP44 WHITE 1920LM IP44 IK03 (≤5 SDCM) (L70/B50:30000H)
SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR 13W 3000K IP44 WHITE 920LM IP44 IK03
(<5 SDCM) (L70/B50:30000H)
actiepr
233443152 SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR 18W 3000K IP44 WHITE 1440LM IP44 IK03
ijzen
zien?
(<5 SDCM) (L70/B50:30000H)
word n
233443156 SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 3000K IP44 WHITE 1920LM IP44 IK03
u
klant!
(≤5 SDCM) (L70/B50:30000H)
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De slimste Wiha koffer nu ook leeg leverbaar
Wiha Gereedschapkoffer XXL 3
Robuuste koffer voorzien van gasdrukdempers,
ruime bodembak, uitklapbare poten,
grote wielen en zaaghulp.
Tijdelijk met gratis 6-delig SlimFix schoevendraaierset
en Picofinisch fijnschroevendraaier met 3 SlimBits

Artikelnummer: 899933718

Bekijk hier een filmpje van de Wiha Gereedschapskoffer:
https://www.youtube.com/watch?v=9L0ZVqKTjjM&t=14s

Speedborenset, 18-Delig

actiepr
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Compleet speedborenset met de meest
gebruikelijke maten bestaande uit:
1x 10 / 12 / 14 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 mm
2x 16 / 18 / 19 / 20 / 22 mm
Wordt geleverd in kunststof koker.

Artikelnummer: 899933719
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MAX en AQUA
MAX:

Installatie:
Inbouw in plafond door middel van klapveren.
Geschikt voor badkamer zone 1 en Klasse 2.
Ontwerp:
Aluminium behuizing, Mat wit, zwart gecoate
of vernikkeld de LED is afgeschermd. Inclusief
dimbare driver Fase of 1-10V dimbaar.
Optisch:
Reflector direct
LED Type: COB
Artikelnr.
214215386
214217528
214217534
214217533
214217532
214217531
214217530
214217529

Technische Specificaties:
Phase-Cut
CE
Dimbaar 1-10v
IP65
2000 - 2800K
Klasse 2
L80B10
CRI80
50.000h
70 lm/w

Product
MAX Base LED 2000-2800K DTW 10W incl Driver IP65
MAX Ring RVS 304 Vlak
MAX Ring Mat Zwart Alu Vlak
MAX Ring Mat Zwart Alu Conisch
actiepr
ijzen
MAX Ring Mat Wit Alu Vlak
zien?
MAX Ring Mat Wit Alu Conisch
word n
u
MAX Ring Aluminium Vlak
klant!
MAX Ring Aluminium Conisch

AQUA:

Installatie:
Directe montage tegen het plafond en de muur.
Ontwerp:
Grijze glasvezelversterkte polyesterbehuizing
inclusief een de-montabele witte metalenplaat
en driver.
Optisch:
Opaal polycarbonaat kap inclusief RVS clips.
Type LED: Philips SMD
Type Driver: Philips CLO Driver
Opmerking:
Niet geschikt voor stallen, wasstraten of andere
chemische invloeden! Check de website
of neem contact met ons op voor de juiste
toepassing en geschiktheid.
Artikelnr.
894069078
894069081
894069079
894069080

Technische Specificaties:
CE
ENEC
IP65
IK08
L90B50 50.000h

Product
Aqua-LED ECO 1200S 4000 840 ND IP65 PC PC/RVS
Aqua-LED ECO 1200W 5000 840 ND IP65 PC PC/RVS
Aqua-LED ECO 1500S 5000 840 ND IP65 PC PC/RVS
Aqua-LED ECO 1500W 6500 840 ND IP65 PC PC/RVS
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Zijn ze niet prachtig, onze nieuwe kabel-en lasdozen?

ABB

Frigé sluit graag aan bij het duurzame initiatief van ABB:
Marktintroductie gerecyclede installatiedozen
Dozen waar de volgende generatie recht op heeft
3611 S / 3640 S / 4200 S gemaakt van gerecycled kunststof
• 113 nieuwe (S) artikelen
• Geïntroduceerd naast het huidige assortiment van ABB
• Doel van ABB is om binnen 3 jaar alleen kabel- en lasdozen van
gerecycled materiaal te produceren.
Kleur bekennen voor het milieu
Duurzaamheid vereist zo min mogelijk gebruik van pigment.
Hierdoor kan de kleur van onze dozen licht variëren.
Maar groen, dat zijn ze zeker.
Toegevoegde waarde voor u als klant
• Meer kans bij overheidsaanbestedingen
• Vooroplopen in de markt met gerecyclede bouwmaterialen
• Een voorspong nemen bij overheidsgerelateerde projecten
• Bevordert samenwerking met aannemers die willen werken
comfort circulaire principes ter verkleining van de footprint
• Versterking en onderbouwing (bewijs) groene imago

10
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gerecyclede dozen

ABB gaat ruim 310.000 kg CO2
besparen. Frigé doet mee!
Bent u van groen praten of groen
doen? Met gerecyclede dozen
van ABB bewijst u uw
duurzame imago.

Het proces

Het leven van een ABB-doos gemaakt van gerecycled materiaal in 6 stappen

—
Stap 1: De recycling begint thuis
Mensen scheiden hun afval. De
recyclebare kunststof wordt apart
opgehaald door het afvalbedrijf.

—
Stap 2: De start van de verwerking
Deze brengt het naar de verwerker,
die het op zijn beurt eerst verdeelt
o.b.v. kwaliteit.

—
Stap 3: De verdere sortering
Hierna wordt het nogmaals
gesorteerd, nu op bruikbaarheid
en specifiek materiaal.

—
Stap 4: Het granulaat
De gescheiden kunststof wordt
gewassen, geplet, gegranuleerd,
verpakt en verzonden naar ABB.

—
Stap 5: De productie
Wij maken van het gerecycled
granulaat kabel- en lasdozen!

—
Stap 6: De cirkel is rond
Op bouwplaatsen wordt
kunststofafval ingezameld en het
proces herhaalt zich.
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ABB en FRIGE …
een unieke samenwerking in kwaliteit en duurzaamheid!
Artikelnr.
101414118
101414120
101414131
101414133
101414134
101414132
101414123
101414121
101414126
101414130

Product
Lasdoos 3611 zonder deksel buisinvoeren 4x16mm + 4x16/19/20 mm. Gerecycled
Kabeldoos 3640 met deksel gerecycled kunststof
Inzetstuk voor 3640, 1x16 mm gerecycled kunststof
Kabelgeleider 3640 t.b.v. inzetstuk 3525 gerecycled kunststof
Deksel 3611 gerecycled kunststof
Inzetstuk voor 3640, 1x19 mm gerecycled kunststof
Onderbak 3640 zonder deksel gerecycled kunststof
Grijs deksel t.b.v. 3640, incl. schroeven gerecycled kunststof
Onderbak 3640 met universele voor kabelgoot gerecycled kunststof
Blind inzetstuk voor kabeldoos 3640 gerecycled kunststof

NIEUW
Recycled
Recycled
Recycled
Recycled
Recycled
Recycled
Recycled
Recycled
Recycled
Recycled

Het VOLLEDIGE GERCYCLEDE programma van ABB
NU verkrijbaar via uw groothandelspartner FRIGÉ
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Energiezuilenprogramma van Niedax Kleinhuis
Het ENERGIEZUILEN programma van Niedax Kleinhuis B.V. bestaat uit
diverse uitvoeringen van klein tot groot.
Met het energiezuilen programma (staal en aluminium) van Niedax Kleinhuis
kun je de werkplek(ken) voorzien van de drie basisbehoeften:
Elektro, IT, Telefonie.
Door gebruik te maken van deze zuilen, blijf je optimaal flexibel bij een
mogelijke herindeling van (tijdelijke of extra) werkplekken en zitten
de aansluitingen altijd daar waar nodig.).

Optimaliseer uw werkplek met energiezuilen!

De aluminium en stalen plafonden
opvoerzuilen zijn uit voorraad
leverbaar en kunnen door
Niedax Kleinhuis in Wijchen
op de gewenste hoogte worden
gemaakt.

Leverbaar:
• Opvoerzuilen
• Staal en Aluminium
• Doorlopende zuilen
• Enkel en dubbele uitvoering
• Diverse modellen op maat

“Wij zorgen voor

uw flexibiliteit”
Vraag uw specialist voor toepassingen en oplossingen.
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Kant-en klare PV kastankoop krijgt u 10% in Huis & Tuin cadeaubonnen.

De serie Sim/PV kasten zijn bedoeld voor het veilig uitbreiden/aanpassen van de meest
voorkomende installaties. Als dit niet kan door bijvoorbeeld ruimtegebrek dan bieden
de onderverdelers uit de Sim/PV serie de oplossing voor u. Door een aardlekautomaat
voor de omvormer te plaatsen beveiligd u ook teruglopende stromen in het geval men
zou kunnen denken dat de stroom van het netwerk is afgehaald.
Als de voedende kabel door de hoofdverdeling heen direct op de Sim/PV kast wordt
aangesloten, en er dus geen aftakkingen zijn naar andere onderdelen van de installatie,
dan kan volstaan worden met een automaat in de Sim/PV verdeler in plaats van de
genoemde aardlekautomaat voor de omvormer. Mochten er wel aftakkingen zijn moet
er dus voor de omvormer een aardlekautomaat in de Sim/PV geplaats zijn.
In de Sim/PV serie is ook de WCD altijd door een aardlekautomaat beveiligd.
Hiermee zorgt u voor een optimale en verplichte beveiliging. In verband
actiepr
met de opgewekte vermogens zal indien nodig ook de groepenkast
ijzen
moeten worden aangepast. Er zal rekening gehouden moeten
zien?
worden met de maximale stromen die kunnen gaan lopen.
word

nu
klant!

SIM/PV kasten
Code

HoofdInstallatieschakelaar automaat

Aardlekautomaat

Sim/PV/1F/2xAlaB16/2WCD
Sim/PV/1F/B16/AlaB16/WCD
Sim/PV/1F/B16/AlaB16/2WCD
Sim/PV/1F/2xAlaC16/2WCD
Sim/PV/1F/C16/AlaC16/WCD
Sim/PV/1F/C16/AlaC16/2WCD

1F
1F
1F
1F
1F
1F

2x B16
1x B16
1x B16
2x C16
1x C16
1x C16

B16
B16
C16
C16

WCD
2
1
2
2
1
2

Natuurlijk kunnen wij op uw aanvraag elke door u gewenste combinatie produceren.
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Buitenopstellingkasten

Deze modulaire en uitgebreide serie buitenopstellingskasten zijn van alle gemakken voorzien, onder andere
voorgeplaatste bevestigingselementen en gaten. De kasten zijn stevig en robuust en snel toegankelijk voor
service. De strakke vormgeving en het compacte design zorgen ervoor dat de kasten op vele plaatsen mooi
in de omgeving passen. De kasten zijn standaard in RAL 7035.

Buitenopstellingkasten
Artikelnr.
172739841
899933609
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
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Product
Type SL142 afm. 320 x 255 x 1420 mm
Type SL152 afm. 360.7 × 277 × 1560 mm
Type SL157 afm. 838.5 × 277 × 1560 mm
Type SL172 afm. 360.7 × 277 × 1710 mm
Type SL177 afm. 838.5 × 277 × 1710 mm

Graag stellen wij deze kasten naar wens voor u samen.
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Kaskrakers

Artikelnr.
197817720
237812718
233411483
273925887

Product
JUNG LEDOTRON stuureenheid
Philips lamp 50W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
OSRAM VSA QTI 1x35/49/80 W.
Sylvania START FLAT Panel 600 4000K

actiepr
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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
YMVK-AS

in alle varianten TM 5x16mm²
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!

voor 9.30
uur beste
ld,
DEZELFD
E dag gel
everd
desgewe
nst op
projectlo
katie.

Geen voorraad in onze eigen magazijnen, dan:

voor 16.0
0 uur bes
teld,
de dag E
RNA gele
verd
desgewe
nst op
projectlo
katie.

ELEKTRO GROOTHANDEL FRIGE,
uw beste partner voor draad en kabel!
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START eco Spot
Compacte led inbouwspots, aangeboden in een
richtbare (30°) IP44 versie met gefacetteerde
lens en een vaste IP65 uitvoering met
opalen lens. De START eco Spot reeks heeft
een geïntegreerde led driver, een handige
LILO-box voor een snelle installatie en een
polycarbonaat behuizing met een zeer
beperkte inbouwdiepte van slechts 45mm
en een plafondopening van 65-74mm.

Artikelnr.
273926861
273926863

Product
START ECO SPOT 420lm 830 IP44 DIM WHT
START ECO SPOT 540lm 830 IP65 DIM WHT
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SUPERDEAL
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ACTIE Steinel aanwezigheidsmelder IR Quattro MICRO

Mét en zónder
Smart Remote RC8

STEINEL IR QUATTRO MICRO

STERK IN PRIJS VERLAAGD!
Klein, nauwkeurig en effectief. Vereist door planners en architecten, gemaakt door STEINEL.
De IR Quattro MICRO voldoet aan veel wensen. Zijn kleine formaat en het onopvallende ontwerp
maken hem perfect voor toepassingen waar storende voorzieningen aan het plafond moeten
worden vermeden. De grootte van de micro-precisie lens is slechts 15x15 mm. En zijn prestaties
zijn niettemin verbluffend. De 360° infrarood-aanwezigheidsmelder detecteert 36 m².
En de IP65-classificatie laat zien dat je hem kan installeren in ruimtes die onderhevig zijn
aan vocht. De IR Quattro MICRO is onze kleinste sensor met een groot bereik.
Afmeting:
Reikwijdte radiaal:
Montagehoogte:
Stroomtoevoer:
Kleur:
Sensortechnologie:
Registratiehoek:
Schemerinstelling:
Montagewijze

Infrarood sensor
360°

Artikelnr.
270612819
894069094

43 x Ø70 mm
4x4m
2–5m
220 – 240 V, 50/60 Hz
Wit
Passief infrarood
360°
2 – 1000 lux
Opbouw

Max.4 m x 4
immpresence

Maximaal

5 s – 60 Min.
Ja
IP65
Kunststof
9010
1000 W

Tijdinstelling:
Koppeling:
Bescherming:
Materiaal:
Kleur RAL:
Schakeluitgang 1:
Schemerinstelling
Teach :

Montagehoogte
2-5 m

Product
Steinel Aanwezigheidsmelder IR Quattro MICRO COM1
Steinel Aanwezigheidsmelder Quatro MICRO incl. R8
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Energie
besparend

Snelflex

SNEL EN EENVOUDIG
INSTALLEREN
Een compleet
gamma aan voorbedrade
geribde buizen die
voldoen aan de hoogste
kwaliteitsnormen.

Ook verkrijgbaar in halogeenvrije uitvoering

advertentieSnelflex-A4 loper.indd 1

23/03/2021 09:23
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Perilex systeem en ABL vloercontactdoos

Perilex
Het driefasenspanning-stekkersysteem voor het aansluiten van
apparaten met een hoog vermogen.

Artikelnr.
102110219
102110249
102110251
102110253
102110256

Product
ABL 1632-490 VLOERCONT DS 2V 2P+RA IP41 GRIJS ABL
ABL 2407-110 PERILEX 16A STEK HA ABL
ABL 2421-110 PERILEX 16A WCD INB ABL
ABL 2441-860 PERILEX 16A WCD OPB WD ABL
ABL 2491-010 PERILEX 16A WCD OPB ABL
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Wij slaan de handen in één

Lumiparts levert al ruim 35 jaar alles op het gebied van verlichting. Dit doen wij snel en
direct vanuit ons kantoor in Nieuwkoop.
Samen met ons team van ruim 50 enthousiaste collega’s werken we dagelijks aan het
leveren van mooie lichtoplossingen. Ons magazijn is ruim 2500m2 groot en via onze
eigen montageafdeling kunnen we veel van onze armaturen aanpassen tot mooie
maatwerkproducten die we op iedere gewenste locatie kunnen afleveren.

Samenwerking met Frigé
Tom, Pieter, Robbert en Rick vormen samen ons salesteam ETG. Zij staan dagelijks in
contact met Frigé om het assortiment te bespreken, aan te passen naar de wensen uit
de markt en de voorraden op peil te houden.
Zo werken we samen aan het juiste assortiment met optimale voorraden waar jij als
installateur van kunt profiteren.
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Frigé wenst u
een prettige
zomervakantie!
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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.

Vestigingen
Heerlen

Haarlem

’s-Hertogenbosch

In de Cramer 10
6411 RS Heerlen
t 045 521 81 83
e heerlen@frige.nl

A. Hofmanweg 2-C
2031 BH Haarlem
t 023 531 94 59
e haarlem@frige.nl

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

