
NELEC 25 jaar



Feestje in de Velodrome

Nelec houdt van baanwielrennen 

en heeft zaterdagmiddag  

dr ie september de Velodrome 

Amsterdam afgehuurd. Al le 

k lanten zi jn van harte welkom. 

Er z i jn I ta l iaanse hapjes, je 

kan deelnemen aan een 

cl in ic baanwielrennen, een dj 

draait  plaat jes, er z i jn BTicino 

goodiebags, er is een lezing van 

oud profrenner Aart Vierhouten, 

er is een standje met de nieuwste 

BTicino snuf jes en de hele crew 

van Nelec is aanwezig.

Velodrome Amsterdam

De wielerbaan heeft een lengte 

van 200 meter en is gemaakt 

van houten latten. De wielerbaan 

heeft een maximale hel l ingshoek 

van 47°.  Je kan er heel hard f ietsen 

zonder de bocht uit  te v l iegen en 

er worden snelheden van 70 km/u 

bereikt.  Maar je moet in de bocht 

minimaal zo’n 30 à 35 km/u gaan 

anders schuif  je naar beneden. 

Een baanf iets heeft een f ixed 

gear,  geen vr i j loop, geen remmen 

en een andere geometr ie dan 

een wegfiets.  De crank zit  hoger, 

de f iets is korter en daardoor 

wendbaarder en nerveuzer.

De wielerbaan l igt in Amsterdam 

bi j  afr i t  S loten van de A4 en er is 

een groot grat is parkeerterrein. 

Het adres is Sloterweg 1045, 

postcode 1066 CD Amsterdam. 

Aanvang 3 september 2016 om 

12:00 uur,  einde 18:00 uur.





Clinics

Het leukste is natuur l i jk zelf  op 

een echte baanf iets op de stei le 

houten baan te r i jden. Er z i jn 

zaterdagmiddag cl in ics om 12:00 

uur,  14:00 uur en 16:00 uur.  Het 

aantal  deelnemers is beperkt, 

dus verzeker je van een plek 

door je vooraf aan te melden. Bel 

Nelec of stuur een mai l t je naar  

sam@nelec.com. Zorg dat je 15 

minuten van te voren gekleed en 

wel aanwezig bent met f ietskleding 

en f ietshandschoenen. Breng 

je eigen wielerschoenen met 

Shimano SPD-SL plaat jes mee, 

maar er z i jn ook leenschoenen 

en leenhelmen. De cl in ics worden 

verzorgd door een ervaren trainer 

samen met oud profrenner Aart 

Vierhouten.

Zoon en dochter mee

Als er voldoende interesse is, 

komt er een aparte cl in ic voor 

k inderen vanaf 8 tot 15 jaar. 

Kinderen vanaf 15 jaar kunnen 

meedoen met de volwassenen.

Clinic baanwielrennen



Aart Vierhouten



25 jaar deurvideo

Nelec is opgericht in 1991 en 

bestaat 25 jaar.  In ’91 waren 

videofoons analoog en had iedere 

woning zi jn eigen bel-ader.  Bi j  een 

grote f lat gingen er dan honderd 

aders het gebouw in en die werden 

ook nog onderweg opgelast.  In 

1998 kwam de digita le v ideofoon, 

die werkte op een bus van vi j f 

aders oftewel een geadresseerd 

systeem. Je kan vi j f  aders op 

vele, vele manieren verkeerd 

aansluiten. Sinds 2011 verkoopt 

Nelec tweedraads BTicino 

videofoons met gedigital iseerd 

beeld en geluid. 

Wat al  die jaren hetzelfde is 

gebleven, is dat de instal lateur 

alt i jd op Nelec kan rekenen. 

Net zoals de klanten van de 

instal lateur op de instal lateur 

kunnen rekenen. Nelec maakt 

binnen een dag offerte, maakt 

een schema op maat,  stuurt 

spul len binnen een dag op, is 

a lt i jd telefonisch bereikbaar,  heeft 

deskundig personeel en stuurt 

zonder gezeur een technicus om 

de monteur te helpen.





BTicino Groothandel:  www.nelec.com
 nelec bv 
  gyroscoopweg 106 
  1042 ax  amsterdam 
  postbus 20674 
  1001 nr  amsterdam 
  info@nelec.com 

telefoon 
nelec 020 - 6 352 350 
verkoop 020 - 6 352 351 
administratie 020 - 6 352 352 
techniek 020 - 6 352 353 
offertes  020 - 6 352 357 
fax  020 - 6 352 355
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