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Elmet B.V. is een dynamische en gestaag groeiende elektrotechnische 
handelsonderneming met een uitgebreid assortiment kwaliteitsproducten voor 
allerhande afnemers. Persoonlijk contact met onze relaties staat bij ons hoog 
in het vaandel. Daarnaast is ons hoofddoel: Het volledig ontzorgen van onze 
afnemers.

Wij staan garant voor:

Een uitgebreid assortiment
Wij beschikken over een uitgebreid assortiment elektrotechnische materialen.
U kunt bij ons terecht voor alle bekende A-merken m.b.t.: Montagemateriaal, Installatiemateriaal, 
Identificatie & Coderingen, Draad & Kabel, Schakelkasten, Industriële Componenten, Verlichting, 
Accu’s & Batterijen en alle overige producten die u van een elektrotechnische groothandel mag 
verwachten.

Persoonlijk contact 
U spreekt bij ons altijd met een vaste medewerker die u deskundig adviseert met technische vragen, 
orders en offertes. Ons team zal er alles aan doen om van u, een meer dan tevreden klant te maken. 
Ook uw retouraanvragen worden door dezelfde medewerker behandeld.

Eigen vervoer
Wij beschikken over eigen vervoer waarmee wij, in een straal van 40 km rond Dordrecht, bezorgen. 
Voor u betekent dit altijd de vertrouwde chauffeur waar u vaste afspraken mee kunt maken. Ook uw 
retourorders en emballage (lege pallets of haspels) nemen wij direct mee.

Snelle levering
Overige bestellingen leveren wij snel met onze vervoerder GLS. Bestelt u vóór 16.00 uur, dan wordt 
uw bestelling nog dezelfde dag verzonden. Vervolgens heeft u uw bestelling de volgende dag in huis. 

Express service: uw bestelling, dezelfde dag nog in huis!
Bent u een relatie, gevestigd in een straal van 40 km rond Dordrecht, dan zijn wij logistiek in staat om 
uw bestelling (mits op voorraad en vóór 11.00 uur besteld) nog dezelfde dag bij u te leveren. Dit doen 
wij op werkdagen van maandag tot en met vrijdag.

Afhaalbalie
Wilt u uw bestellingen liever snel en gemakkelijk bij ons afhalen? Ook dat is mogelijk. 
Onze afhaalbalie is iedere werkdag geopend van 08.30 tot 17.00 uur.

Makkelijk bereikbaar via WhatsApp
Voor uw gemak kunt u bij ons ook bestellingen plaatsen of vragen stellen via WhatsApp. 
Al uw bestellingen en vragen worden direct 
gelezen en snel in behandeling genomen.

Het telefoonnummer waarop onze WhatsApp 
bereikbaar is: 06 - 33 05 71 26
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Ty-Raps®

Met RVS 316 sluiting.

De hoogste kwaliteit voor:
• Chemische (Petro) industrie
• Marine & Offshore
• Energiecentrales
• Scheeps- en Jachtenbouw
• Infra- en Railtechniek
• Voedingsmiddelenindustrie

Ty-Raps®

Detecteerbare uitvoering. 
Geschikt om te voldoen aan EU-
richtlijn HACCP.

Toepassingsgebieden:
• Voedingsmiddelenindustrie
• Farmaceutische industrie
• Overige industrieën, waarbij 

detectie een vereiste is

Gereedschap

Voor het (semi) automatisch 
aantrekken en afknippen van 
kunststof montagebanden.

• Ergonomisch optimale 
vormgeving

• Robuuste uitvoeringen

Ty-Fast®

De universele kunststof 
montageband.

• Enorm gamma aan afmetingen
• In vele kleuren leverbaar
• In groot- en kleinverpakking

Ty-Met®

RVS montagebanden, veelal 
toegepast in de scheepsbouw, 
industrie, offshore, infra, etc.

Uitvoeringen:
• Ball-Lok Ties (traploos aantrekken)
• Ladder Ties
• Re-usable Ties
• Gecoate- en ongecoate versies

Gereedschap om aan te trekken 
en af te knippen:
• Tang T-30/HT-338 (voor RVS 

montagebanden tot 7,96 mm)

Beschermslangen 

• Flexibele (niet) metalen 
beschermslangen

• Uitstekende bescherming 
voor elektrische kabels tegen 
agressieve omgevingen, 
drukbelasting, vocht, vloeistof, 
chemicaliën, etc.

TC Hulpstukken

• Zeer uitgebreid programma
• De juiste oplossing bij het 

monteren van bekabeling en 
bedrading

• Zowel in transparante- als UV 
bestendige uitvoering

Ty-Met®

RVS montagemateriaal, overige 
producten zoals:
• Coated Band & Buckles
• Gaatjesband
• YID karakters eventueel met 

drager

Koppelingen

• Verkrijgbaar in metalen- en 
kunststof uitvoeringen

• Met positieve dichting tegen 
vloeistoffen en vocht

• Met Metrische/PG/NPT 
draaduitvoeringen

Ty-Raps®

Speciale uitvoeringen:
• Met geïntegreerd 

bevestigingsoog
• Herbruikbare uitvoeringen
• Te monteren op panelen, etc.

ABB / Thomas & Betts

Montagemateriaal
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Krimpkous (Shrink-kon)

Verkrijgbaar in:
• HSB/GYS Boxen, losse lengtes en 

spoelen
• Verkrijgbaar in 9 kleuren 
• Diverse kwaliteiten leverbaar
• Vervaardigd van dunwandig 

Polyolefine

Krimpkous (Shrink-kon)

• Medium- en dikwandige 
uitvoering

• Verkrijgbaar op lengtes van  
1,22 meter

• Met lijmlaag
• Krimpverhouding 3:1

Spiraalband

• Ter bescherming van 
kabelbundels

• Verkrijgbaar in transparante en 
UV-bestendige uitvoering

• VPE: in zakken van 10 meter

Klittenband

• Dubbelzijdig en enkelzijdig 
zelfklevend

• Uitvoeringen: paddenstoel/
velours en haken/lussen

• Diverse breedtes beschikbaar
• Leverbaar op rollen en losse 

lengtes

Band & Buckles

• RVS Band met losse Buckles
• Grote verscheidenheid in 

staalsoorten
• Diverse gereedschappen voor 

afmontage beschikbaar
• Gecoate- en ongecoate 

uitvoeringen

Profielband

• PVC profielband ter bescherming 
van kabels/leidingen/buizen

• Indien montage met RVS 
montagebanden dient plaats te 
vinden

• VPE: Rollen van 10 meter

Geweven beschermkous

• Voor het bundelen en 
mechanisch beschermen van 
bedrading/bekabeling

• Toepassing veelal in 
schakelkasten en paneelbouw

• Kleuren: grijs en zwart
• Halogeenvrij

RVS montagemateriaal

• Ball-Lok Ties voor “traploos” 
aantrekken

• Multi-Lok Ties
• Re-usable Ties
• Easy Read identificatie met losse 

karakters/carrier
• Diverse montagetangen 

beschikbaar
• Gecoate- en ongecoate versies

RVS klemmen

Voor snelle en robuuste montage 
van:
• Verkeersborden
• Lichtbakken
• Overige wegbebakenings-

materialen
• Kostenbesparend
• Snelle montage verzekerd

Krimpkous (Shrink-kon)

• Einddoppen & Kabeleindmoffen
• Voor het isoleren en afdichten 

van kabeluiteinden
• Lijmlaag zorgt voor volledige 

afdichting

Hi TorquePetitjean

Band-It

Binder / Velcro

ABB / Thomas & Betts

Montagemateriaal
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Identificatie en Coderingen

Kabelmerklabels

• Voor het markeren van 
(ondergronds gelegde) kabels

• Bedrukbaar met slagletters
• Standaard in 6 kleuren 

verkrijgbaar, overige kleuren op 
aanvraag

• Voor kabels met een ø tot 60 mm 
of tot 140mm

IT kabelmerkbanden 

• Voor het markeren van 
ondergronds gelegde kabels

• Conform KPN-norm, type 
“broekriem”

• Bedrukbaar met slagletters
• Eventueel verwijderbaar
• Standaard in 5 kleuren 

verkrijgbaar, overige kleuren op 
aanvraag

• Voor kabels/leidingen met een ø 
tot 40 mm of tot 60 mm

Draad- en kabelmerkers

PA-serie:
• Karakters in diverse kleuren 

leverbaar
• Montage geschiedt direct op 

draad/kabel

PK-serie:
• Karakters in diverse kleuren 

leverbaar
• Montage middels dragers/ 

Ty-Raps

Krachttape

Milieuvriendelijke, loodvrije vinyl 
tape. 

Toepassing o.a.:
• Elektrische isolatie
• Labelen
• Kabelbundeling
• Corrosiebescherming 

• In 8 kleuren verkrijgbaar

Veiligheidshaken

Voor het veilig ophangen van 
kabels/slangen tijdens bouw- en 
onderhoudswerkzaamheden.

• Voorkomt onnodige ongevallen
• Creëert een veilige werkplek
• Voorkomt beschadiging van 

kabels/slangen

Isolatietape

• In 10 kleuren verkrijgbaar 
• Isolatietape
• Ducttape
• Aluminiumtape

Draad- en kabelmerkers

Een codeersysteem met 
eenvoudige montage van de 
karakters op PVC dragers.

Voor het markeren van o.a.:
• Draadbundels
• Kabels
• Leidingen
• Buizen

Critchley coderingen Partex coderingen

Nitto PVC tape 3M tape

Safety Hook

Grondkabelmerkers

Isolatiekous

Isolatiekous wordt veelal toegepast 
voor de isolatie en bundeling 
van kabels in de machinebouw, 
elektrotechnische industrie, etc.

• Standaardkleuren: zwart en 
geel/groen

Birch Valley

Kontakt Chemie

• Technische reiniging
• Onderhoud en kwaliteitsgarantie
• Betrouwbare en duurzame 

bescherming
• Speciale toepassingen

Kontakt Chemie 

Kontakt Chemie

• Reinigers
• Smeermiddelen
• Smering & Bescherming
• Speciale producten
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Kunststof Tags

Tags worden veelal gebruikt 
als een waarschuwende of 
informerende informatiebron, zoals 
bij onderhoud van apparatuur of bij 
een fabrieksstop. 

Toepassingen:
• Afsluiters
• Scheepskabels
• Shutdown/Turndown
• Kabelhaspels

Altec & Brady

Identificatie en Coderingen

ATP-300 Pro

Een Industriële desktop labelprinter 
die garant staat voor duurzame en 
hoge printkwaliteit. De ATP300 Pro 
is inzetbaar in de elektrotechniek, 
apparatenbouw, telecom, 
elektronica en (zware) industrie.

• LCD Color display
• Automatisch centrerende 

labelhouders
• Metal tear-off bar
• Stand-alone te gebruiken
• Cutter module beschikbaar
• 5 jaar garantie op alle onderdelen

ATP materialen

Diverse ATP materialen, o.a.: 
• Barcode labels 
• Asset management labels
• Kabelcodering
• Industriële tags
• Componentcodering
• Oppervlaktebehandeling
• Hittebestendige labels
• Outdoor identificatie
• Leidingmarkering
• Verwijderbare labels
• Textiel- en kledinglabels
• Verzendetiketten
• RFID labels

ATP materialen

Diverse ATP materialen, o.a.:
• Typeplaten
• Alternatief voor Resopal
• Draadcodering
• Reflecterend
• Magazijncodering
• Heavy duty labels
• Keuring & Inspectie
• Laboratorium labels
• Continu-labels
• Planborden
• Full-color labeling
• Metal detectable labels

ATP-3000

Met deze robuuste labelprinter 
kun je met gemak grote volumes 
labels printen. Deze printer zet je 
bijvoorbeeld in voor het printen 
van tags en grootformaat labels. 
Door de stevige aluminium 
behuizing voelt deze printer 
zich goed thuis in Industriële 
omgevingen.

• 3,5" Touchscreen
• Stand-alone te gebruiken
• Cutter module beschikbaar

Brady Portable Printers

De BMP61 en de M611 zijn vooral 
geschikt voor het printen van kleine 
aantallen labels op locatie. Deze 
printers beschikken over een 300 
dpi printkop, die zorgt voor een 
scherpe bedrukking van teksten, 
barcodes en pictogrammen. 

Toepassingsgebieden voor 
deze draagbare labelprinter zijn 
o.a. ICT, data & telecom, infra, 
kabel- en draadcodering en 
magazijncodering.

Brady materialen

Bij Elmet kunt u uiteraard ook 
terecht voor allerlei Brady 
materialen zoals o.a.: 
• Glasvezelcoderingen
• Krimpsleeves
• Draad- en Kabelcoderingen
• Veiligheidslabels
• Datacom labels
• Labels voor printplaten
• Continutape:

      - In 16 kleuren verkrijgbaar
      - In Vinyl en Polyester
      - Minimaal 5 jaar weersbestendig

Brady materialen

• Afbakeningstape en-Lint
• Leidingmarkeringen
• NEN 3140 Keuringsstickers
• Pictogrammen voor: Gebod/

Verbod, Waarschuwing, Veiligheid 
& Redding

• Materialen: Aluminium, 
Polypropyleen en Polyester 
(zelfklevend)

Brady Signalisatie Printers

Bij Elmet kunt u terecht voor 
diverse typen signalisatie printers 
van Brady. 

Signalisatie printers zijn veelzijdige 
printers waar je o.a. pictogrammen 
en signalisatielabels mee kan 
printen. Hiermee kunt u de 
volledige controle nemen over de 
identificatie in uw werkplaats. Dat 
maakt uw werkplaats veiliger en 
efficiënter.

Brady Lockout/Tagout

Dé manier om te voorkomen 
dat machines en/of apparaten 
onverwachts ingeschakeld worden.

Voor optimale veiligheid 
tijdens reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden.
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Installatiemateriaal

Schakelaars

Peha geeft vorm aan de moderne 
elektrische installatie en staat voor:

• Innovatieve oplossingen
• Attractieve vormgeving
• Hoogwaardige kwaliteit
• Een volledig programma

Specificaties

Uitgebreid programma in:
• Groepenkasten
• Inbouwdozen
• Kokersystemen
• Winstalleren

Specificaties

Kabelkanalen in diverse soorten en 
maten.  

• Bedradingskoker
• Kokers
• Systeem 25
• Tweezijdig kleefband

Specificaties

Een compleet merk in:
• Video-deurintercom 
• Camerabewaking
• Inbraakbeveiliging
• Huisautomatisering
• Toegangscontrole

Specificaties

Uitgebreid assortiment in:
• Energiedistributiesystemen
• Kabelmanagementsystemen
• Schakelmateriaal en KNX

Gereedschappen

• Mechanische 
persgereedschappen

• Zijkniptangen en kabelscharen
• Striptangen en ontmantelaars
• Mechanische, hydraulische en 

accugereedschappen
• Innovatieve i-persing
• Uitwisselbare inzetstukken

Specificaties

Compleet data-assortiment in: 
• Connectoren
• Patchkasten
• Patch- en rangeerpanelen
• Patchkabels
• Glasvezelnetwerken

Specificaties

Bevestigingsmaterialen voor de 
installatietechniek.

• Aarddraad
• Klemmen
• Pluggen
• Spijkerclips
• Zadels

Specificaties

Een A-fabricaat in dozen, 
groepenkasten en schakelmateriaal. 

• Busch Jaeger Schakelmateriaal
• Inbouwdozen
• Centraaldozen
• 1 en 3 fase groepenkasten

Peha Attema

ABB  HAF & Busch-Jaeger Canalit

Comelit Grayle

Hager JMV

Intercable

Specificaties

Verbindingstechniek en 
gereedschap voor professionals.

• Kabelschoenen en verbinders
• Adereindhulzen
• Mechanische 

persgereedschappen
• Accugereedschappen
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Installatiemateriaal

Specificaties

• PVC buizen star en flexibel
• PVC buis
• Flexibele buis
• Kabelbeschermingsbuis
• Voorbedrade buis
• Tevens halogeenvrij verkrijgbaar

Specificaties

Een complete reeks 
kabeldraagsystemen.

• Kabelgoot
• Ladderbaan
• Draadgoot
• Wandgoot

Specificaties

Bedradingskoker en kabelgoot.

• Cablix
• BE-DIN
• HF-metra
• Tevens halogeenvrij verkrijgbaar

Specificaties

• Rookmelders
• Hittemelders
• Koolmonoxidemelders

Specificaties

De wereldspeler op het gebied van 
kabeldraagsystemen. 

• Kabelgoot
• Ladderbaan
• Stalen wandgoot 
• Tevens voor industriële 

toepassingen

Specificaties

Een compleet programma 
kabelwartels. 

• Kunststof wartels
• Halogeenvrij
• UV bestendig
• Polyamide wartels
• Messing wartels
• ATEX uitvoeringen

RehauPipelife

Specificaties

CEE-formproducten.

• Contactdozen
• Contactstoppen
• Koppelcontactstoppen
• Fasenwisselaars
• Schuko contactmateriaal

Specificaties

• Klittenband
• Pluggen
• Spijkerclips

MepacMennekes

OrtacNiedax

Stago Sensotec

Specificaties

Een innovatief merk op het gebied 
van schakelmateriaal.

• In diverse kleuren verkrijgbaar
• Ook stekerbare oplossingen
• KNX systeem

Jung

Specificaties

• Rookmelders
• Hittemelders
• Koolmonoxidemelders
• Goedgekeurd volgens Europese 

regelgeving

Ei Electronics
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Installatiemateriaal

Specificaties

Bij Elmet kunt u terecht voor alle 
producten van OBO Bettermann.

Denk hierbij aan:
• Kabeldraagsystemen
• Wandgootkanalen
• Bliksem- en 

overspanningsbeveiligingssystemen
• Ondervloersystemen
• Functiebehoudsystemen

Specificaties

Beschermt elektrische installaties 
tegen vocht en stof.

• Niet giftig en veilig
• Zeer snelle netvorming
• Ook bij lage temperaturen
• Geen houdbaarheidsdatum
• Heropenbaar, ook na langdurig 

gebruik

Specificaties

Uitgebreid assortiment in:
• Stekerbaar installeren
• Vlakbandkabel
• Aanwezigheidsmelders
• Vloerdozen
• Werkplekoplossingen

Specificaties

Verbindingstechniek en 
gereedschap.

• Dynamic kabelschoenen
• Kabelschoenen in 45 en 90 

graden
• Leverbaar met inspectiegat
• Accugereedschappen

Specificaties

Voor industriële toepassingen.

• Modulair kabelwartelsysteem met 
meer dan 6000 onderdelen

• Hoge IP-waarde
• Voor elke toepassing een 

passende wartel en inzetstuk
• Eenvoudig te monteren
• Ook EMC-kabelwartels
• Tevens kabelwartels voor de 

voedingsindustrie

Specificaties

Specialist op het gebied van slim 
bevestigen.

• Tijdbesparende innovatieve 
producten

• Hoogwaardige kwaliteit
• Alle kunststof producten zijn 

halogeenvrij

QneqtOBO Bettermann

Specificaties

Uitgebreid programma in CEE-
stekers en contacten.

• Trekontlasting
• Externe wartel
• IP54
• Ruimte voor het plaatsen van een 

label
• Makkelijk te openen d.m.v. een 

schroevendraaier

Specificaties

Compleet assortiment in:

• Boren
• Gatzagen
• Ponsen
• Trekbouten
• Kabeltrekkers
• DIN-rail snijders

GreenleeWalther-Werke 

SchnablPflitsch

Raytech Klauke

Specificaties

Uitgebreid assortiment in:
• Schakelmateriaal
• Waterdicht schakelmateriaal
• Deurcommunicatie
• Huisautomatisering

Niko

Specificaties

Kwalitatief hoogwaardig 
schakelmateriaal.

• Leverbaar in vele kleuren
• Ook leverbaar met natuurlijke 

materialen (hout, leisteen of 
metaal)

• USB-aansluitingen en Bluetooth 
mogelijk

• Ook mogelijkheden voor 
bediening via een app

Merten
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Duracell powerbanks

• Biedt uren extra power
• Geschikt voor Smartphones, 

GSM’s, Tablets etc. 
• Met mini- of micro USB voeding 

oplaadbaar
• Via stopcontact oplaadbaar

Duracell opladers

Vele uitvoeringen leverbaar 
zoals:
• Easy Charger
• 1 Hour Charger
• Multi Charger
• Chargers met Car adapter

Accu’s, Batterijen en Batterypacks

Procell batterijen

• De Industriële merklijn van 
Duracell

• Alkaline batterijen van een 
sublieme kwaliteit

• Uitzonderlijk laaggeprijsd
• VPE: doosjes van 10 stuks

Duracell batterijen

• Blisterverpakking
• Zeer hoge capaciteit
• Zeer lange levensduur
• De beste prestatie bij hoog 

gebruik
• Langdurig vermogen 

gegarandeerd

Duracell batterijen

Verkrijgbaar in blisterverpakking. 

Toepassing voor o.a.:
• Hoortoestellen
• GPS-Trackers
• Digitale camera’s
• Rekenmachines

Duracell oplaadbare 
batterijen

• Blisterverpakking
• Honderden keren oplaadbaar
• Sublieme kwaliteit
• Stay Charged uitvoering is vooraf 

opgeladen, dus direct klaar voor 
gebruik

Accu’s CP-serie

AGM Accu’s

• Geheel gesloten
• Onderhoudsvrij
• Veelal VdS gecertificeerd
• Voor Stand-by en Cyclisch gebruik

Toepassing o.a.:
• Beveiliging
• Alarmsystemen
• Brandmeldsystemen

Batterypacks

Specifiek voor bijvoorbeeld 
noodverlichtingsarmaturen. 
Standaard voorzien van snoeren 
met connector.

Onder meer voor:
• Van Lien/Kagenaar
• Ecolight
• Cooper Menvier
• Famostar
• HBI

Duracell batterijen

Verkrijgbaar in blisterverpakking.
 

Toepassing voor o.a.:
• Horloges
• Electronicatoestellen
• Key-Fob
• Wagenalarm
• Beveiligingsapparatuur

Cellpower

Duracell / Procell

Batterypacks

Accu’s CPL-serie

Longlife Accu’s

• Extra lange levensduur
• Voor Stand-by gebruik 

Toepassing o.a.:
• UPS/Computer Databanken
• Life Supportapparatuur in 

ziekenhuizen
• Beveiligingssystemen
• Noodverlichting
• Windenergie
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Draad en Kabel

Specificaties

• Elektronicabehuizingen
• Klemmenbehuizing
• Kunststofbehuizing
• Ook met transparant deksel

Specificaties

• Verdeelsystemen tot 6300A
• Kunststof verdelers
• Plaatstaal veldverdelers

Specificaties

• Vloerstaande kasten
• Wandmontage kasten
• Klemmenkasten

Specificaties

• Vloerstaande kasten
• Wandmontage kasten
• Klemmenkasten

Kabels algemeen

Een compleet assortiment op het 
gebied van:
• Coaxkabel
• Datakabel
• Audiokabel
• Neopreenkabel
• PVC montagesnoer 

EldonBopla

Specificaties

Uitgebreid assortiment: 
• Installatiekabel
• Montagedraad
• Signaalkabel 
• Telefoonkabel 

Tevens halogeenvrij verkrijgbaar.

Specificaties

Uitgebreid assortiment:
• Montagesnoer
• PVC kabels
• Kabels voor zware 

omstandigheden
• Kabels voor hoge 

omgevingstemperaturen
• Servokabels

LappDonné 

Belden

Hager Rittal

Schakelkasten

Specificaties

Uitgebreid assortiment 
datakabels:
• Cat.5e tot Cat.7
• Ook afgeschermd verkrijgbaar
• De beste prijs-

kwaliteitverhouding
• Op haspel of per doos
• In diverse kleuren verkrijgbaar

Grayle

Kabels algemeen

Uitgebreid assortiment 
kabels voor o.a. de volgende 
industrieën:
• Chemische industrie
• Machinebouw
• Scheepsvaart
• Maatwerk kabels

Helukabel

Specificaties

Uitgebreid assortiment:
• Stuurstroomkabels
• Kabels beweegbare systemen
• Voedingskabels
• Kabels hogere temperaturen
• Signaal- en Instrumentatiekabel
• Functiebehoudkabels

Jobarco

Schakelkasten
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Specificaties

Uitgebreide range noodverlichting.

• Van eenvoudig tot 
architectonisch aansprekend

• Uitgebreid montagepakket
• Voldoet aan NEN

Specificaties

Inlegarmaturen van hoogwaardige 
kwaliteit.

• Met roosters verkrijgbaar
• LED panelen verkrijgbaar
• Diverse maten

Blessing

Verlichting

Norton

Norton

Specificaties

Compleet programma in:
• Plafond- en wandarmaturen
• Highbays
• Montagebalken
• Spots en schijnwerpers

Overige LED- en Lichtbronnen

Uitgebreid assortiment van 
diverse (LED)lichtbronnen:
• Norton
• Osram
• Philips
• Sylvania

Tevens leveren wij LED of halogeen 
TL buizen en kunnen wij u voorzien 
van passend advies en een 
lichtplan.

Specificaties

Uitgebreid assortiment in:
• Downlights
• Noodverlichting
• Pendelverlichting
• Schijnwerpers
• Bolderarmaturen
• Buitenverlichting
• Lichtbronnen

Interlight

LED- en Lichtbronnen

Sylvania

Opbouwarmaturen

• Hoogwaardige kwaliteit
• Met roosters verkrijgbaar
• LED panelen verkrijgbaar
• Portiekarmaturen 

Overige productlijnen

• Downlighters
• Spots
• Schijnwerpers
• LED straat- en pleinverlichting
• Halstralers

Zaklampen

• Voor industriële 
toepassingsgebieden

• Diverse classificaties voorhanden 
• (Atex - Zone 0 - Zone 1)
• Superieure kwaliteit
• In diverse kleuren leverbaar

LED Hoofdlampen

• Hoofdlamp met 7 of 23 witte 
LED’s

• 5-standen schakelaar
• Robuuste behuizing in ABS
• Regelbare hoofdband met clip 

van elastisch nylon
• Weerbestendig

Peli

Perel

Zaklampen

• Voor de professionele- en 
intensieve gebruiker

• Al jarenlang dé standaard qua 
kwaliteit

• Ook met LED verlichting
• Extreem lange levensduur
• Vervaardigd uit 

vliegtuigaluminium
• Weer- en schokbestendig

MAGLite
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Industriële Componenten

Specificaties

• Installatieautomaten
• Vermogensschakelaars
• Lastscheiders
• Drukknoppen en signaallampen
• Beveiligingsrelais 

Specificaties

• Installatieautomaten
• Vermogensschakelaars
• Lastscheiders
• Drukknoppen en signaallampen
• Beveiligingsrelais
• Smiss line

Specificaties

• Werkschakelaars
• Nokkenschakelaars
• Speciaalschakelaars
• Brandweerschakelaars
• Wasmachineschakelaars

ASNABB 

Eaton

Specificaties

• Bewakingsrelais
• Industriële relais
• Magneetschakelaars
• Voedingen
• Tijdrelais
• Klimaatcomponenten

Finder

Specificaties

• Installatieautomaten
• Vermogensschakelaars
• Lastscheiders
• Drukknoppen en signaallampen
• Beveiligingsrelais

Specificaties

• Uitgebreid programma 
hoofdschakelaars

• Mogelijkheid tot klantspecifiek 
ontwerp van de hoofdschakelaar

• Polyester behuizingen

Specificaties

• Aansluitklemmen
• Connectoren
• I/O systemen
• Overspanningsbeveiligingen

PhoenixKraus en Naimer

Schneider

Specificaties

• Installatieautomaten
• Vermogensschakelaars
• Lastscheiders
• Drukknoppen en signaallampen
• Beveiligingsrelais

Siemens

Specificaties

Complete railsystemen voor de 
paneelbouw.

• Veilig product
• Ruimtebesparend
• UL gekeurd

Wöhner

Schakelkastcomponenten

Dit fabricaat biedt een breed 
programma accessoires t.b.v. 
schakelkasten en staat garant 
voor:
• Hoogwaardige materialen
• Een breed programma
• Concurrerende prijsstelling

Alfa Electric
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Industriële Componenten

Specificaties

• Kabeldraagsystemen
• Contactdozen
• Automaten
• Aardlekschakelaars
• Behuizingen

Specificaties

Uitgebreid assortiment in:
• Zekeringsmateriaal
• Aardlekschakelaars
• Aardlekautomaten
• Installatieautomaten
• Werkschakelaars

Specificaties

Bij Elmet kunt u terecht voor de 
producten van SICK, denk hierbij 
aan:
• Afstandsensoren
• Automatische identificatie
• Naderingsschakelaars
• Beeldverwerking
• Lichtgeleider sensoren

SICKETI 

Legrand

Specificaties

Bij Elmet kunt u o.a. terecht voor:
• Frequentieregelaars
• Softstarters
• Industriële schakelaars

Danfoss

Specificaties

Kant en klare verbindingen voor 
alles tussen de besturing en de 
sensor actuator niveaus.

• Connectoren
• Klemmen
• Ook push-in aansluitingen

Specificaties

De voordelen met de 
verbindingstechniek van Wago:
• Tijdbesparend
• Onderhoudsvrij
• Betrouwbaar in vele toepassingen
• Duurzaam contact

Specificaties

Uitgebreid assortiment in:
• Transformatoren
• Voedingen
• DC/AC-omvormers 

• Verkrijgbaar in 1 en 3 fasen
• Vermogens tot 4000VA
• Normen EN61558-2-4 en 2-6
• Specials op klantwens mogelijk

BelpaWago

Weidmuller

Specificaties

De wereldleider op het gebied 
van:
• UPS
• Serverruimte oplossingen
• Batterijback-up oplossingen

APC

Specificaties

Bij Elmet kunt u terecht voor de 
producten van Erico, denk hierbij 
aan:
• Verdeelblokken
• Aardelektrodes
• Draadstangbeugels
• Flensclippen 

Erico

Modulaire Systemen

Bij Elmet kunt u terecht voor:
• CU-Flex (flexibele koperrail)
• CU-Mini verdeelkasten
• CPS25 verdeelkasten

CUBIC
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De afnemers waar Elmet B.V. zich op richt zijn te verdelen in de volgende 

marktsegmenten:

• (Petro) Chemische Industrie

• (Wind) Energie

• Infra- en Railtechniek

• Installatiebedrijven (industrie, utiliteit, data, elektra en 

telecommunicatie)

• Kasten- en Paneelbouw

• Machine- en Apparatenbouw

• Marine & Offshore

• Scheepsbouw

• Jachtenbouw

• Kabeltrekkers

• Kabelconfectie

• ETG

Wilt u na het bekijken van onze folder meer informatie? Neem dan 

contact met ons op. Van al onze merken kunnen we u uitgebreide 

productoverzichten sturen. 

Bezoek ook onze website 

www.elmet.nl

Fabricaten / Productlijnen

Elmet B.V.
Kerkeplaat 2 S
3313 LC Dordrecht

078 - 654 90 85
078 - 617 23 58
06 - 33 05 71 26

info@elmet.nl
www.elmet.nl

KVK-nummer: 24362014

Klauke
Klemko
Kontakt Chemie
Kraus & Naimer
Lapp
Legrand
MAGlite
Mean Well
Mennekes
Mepac
Merten
Nexans
Niedax
Niko
Nitto
Norton
OBO Bettermann
Omron
Ortac
Osram
Panasonic
Partex
Peha
Peli
Perel
Petitjean
Pflitsch
Philips
Phoenix
Pipelife
PMA
Preflex
Qneqt
Raytech
Rehau
Rittal
Saft
Schnabl
Schneider
Sensotec
SICK
Siemens
Stago
Sylvania
Tadiran
Tehalit
Thesla
Ultralife
Uriarte
Varta
Velcro
Wago
Walther-Werke
Weidmuller
Wieland
Wiska
Wöhner
Yuasa

3M
ABB
ABB/Busch Jaeger
ABB/HAF
ABB/Thomas & Betts
Alfa Electric
Ansman
APC
ASN
Astro
Attema
Baluff
Bals
Band-It
Bauser
Bedea
Belden
Belpa
Binder
Birch Valley
Blessing
Bopla
Brady
Cable Safe
Canalit
Cellpower
Comelit
Coroplast
Critchley
CUBIC
Danfoss
Donné
Duracell/Procell
Eaton
Ecolight
Ei Electronics
Eldon
Eldra
Energizer
Erico
ETI
Famostar
Finder
Fischer
Grayle
Greenlee
Hager
Harting
Helukabel
Hemmink
Hikvision
Hirschmann
Hi Torque
Hongshang
Intercable
Interlight
JMV
Jobarco
Jung

Scan mij!

Kom direct met ons in 

contact via WhatsApp.

Volg ons op


