Stroomlijn uw business!

De Elkor Groep werkt al decennia met
Het vinden van betrouwbare, innovatieve en efficiënte
oplossingen staat centraal bij bouw- en renovatieprojecten,
telecom & ICT en technische ondersteuning. De Elkor Groep
biedt u precies wat u zoekt. Als totaalinstallateur zijn wij de
ideale partner voor het stroomlijnen van uw business.

Elektrotechniek, telecom & ICT, domotica,
freeswerken, solaroplossingen, ledverlichting en brandmeldings- en
beveiligingsinstallaties; het zijn slechts
enkele van de expertises van de Elkor
Groep. Deze zijn ondergebracht in de
volgende vier bedrijfsonderdelen:
Elkor Elektrotechniek
Elkor Freeswerken
Elkor Telecom & ICT
Elkor Solar Energy

Samen bieden wij een totaalpakket dat
naadloos is afgestemd op de wensen
en behoeften van de individuele klant.
De nauwe samenwerking tussen de
vier onderdelen staat garant voor een
succesvolle ketensamenwerking en lean
bouwen.

Ook in een ander opzicht biedt de Elkor
Groep een totaalpakket. Wij nemen
ontwerp, installatie, service en aftersales
voor onze rekening.

Perfectie
Uitstekende samenwerking vindt niet
alleen plaats binnen de Elkor Groep,
maar ook met andere partijen die bij
een project betrokken zijn. Vaak staan
wij onze opdrachtgevers al in een
vroeg stadium van het project bij met
advies. We streven naar perfectie en
betrouwbaarheid en investeren daarom
fors in vakmanschap en kennis.
De Elkor Groep bouwt op tientallen jaren
ervaring. Het bedrijf werd opgericht in
1977 en sindsdien hebben innovatie en
ondernemerschap gezorgd voor een
stormachtige groei. De Elkor Groep werkt
al meer dan 35 jaar met de technologie
van de toekomst!
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de techniek van nu en de toekomst
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Elkor Elektrotechniek is uw
installatiepartner voor ontwerp,
uitvoering en onderhoud van
elektrotechnische installaties in de
breedste zin van het woord.
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Vertrouwde kwaliteit energiedistributie van Hager
Alles wat u nodig heeft voor de moderne,
montagevriendelijke en toekomstgerichte
installatie.
Meer informatie op www.hager.nl
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Elkor Elektrotechniek is uw partner
voor advies en ontwerp, van idee tot
oplevering. Een eigen serviceafdeling
staat voor u klaar voor aftersales
en ondersteuning. Ons bedrijf is
bevoegd om periodieke inspecties
op uw installatie, brandmelders en
noodverlichting uit te voeren. We
beschikken over eigen paneelbouw
en zegelrecht tot 630A. Daarnaast
zijn wij VCA* gecertificeerd, NEN3140
gekwalificeerd en inspectiebevoegd.
Onze 50 deskundige monteurs/
werkvoorbereiders zijn actief in een
uitgebreid werkgebied in ZuidwestNederland. Met een onderhoudscontract
op maat kunt u als klant rekenen op onze
24-uurs storingsdienst en gegarandeerde
responstijden.

E-installaties Elkor Elektrotechniek is
gespecialiseerd in elektrotechnische
installaties in de breedste zin van het
woord. Wij gaan daarbij de grotere en
zeer complexe projecten, waarbij gebruik

wordt gemaakt van hoogwaardige
technische oplossingen, beslist niet uit
de weg en tillen met onze vaste partners
ketenintegratie naar een hoger plan.
Datanetwerken Elkor Elektrotechniek is
uw aanspreekpunt voor het aanleggen
van data- en communicatienetwerken.
Voor onze opdrachtgevers is dit
specialisme een welkome aanvulling op
de complete elektrotechnische installatie.
Het gaat hierbij onder meer om CAT 5
en CAT 6 netwerkbekabeling, inclusief
het leveren en plaatsen van patchkast en
patchpanelen.
Gebouwbeheersystemen Totale
integratie van licht, geluid, klimaat,
beveiliging en woon-/werkcomfort. Met
deze discipline binnen de Elkor Groep is
het mogelijk alle installaties met elkaar te
laten communiceren en zo een volledig
aanpasbare leef-/werkomgeving te
creëren.

Gebouwbeheersysteem

alle ondersteunende frees-, zaagen boorwerkzaamheden in de
elektrotechniek, werktuigbouw en ICT/
telecom.
Elkor Freeswerken is specialist in het
frezen van sleuven en het boren van
gaten in diverse harde steensoorten
en beton. Wij zijn inzetbaar voor

Uniek prijsconcept
Elkor Freeswerken beschikt over een
uitgebreid scala aan diamantboren van
10 tot 350 mm voor boringen in de meest

uiteenlopende steensoorten. Wij zorgen
altijd voor minimale stofontwikkeling en
een schone oplevering.
Elkor Freeswerken werkt in opdracht
van partners binnen de Elkor Groep,
maar ook voor grote aannemers en
projectontwikkelaars. Prijsberekeningen
zijn mogelijk per strekkende meter of als
complete projectprijs.
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Elkor Telecom & ICT is een onafhankelijk opererende dienstverlener op het gebied van
telecommunicatie en ICT. Van advies en ontwerp tot implementatie en service; wij staan
garant voor een passende oplossing.
Aanspreekpunt
Elkor Telecom & ICT is het aanspreek
punt voor onder meer VOIP,
beheerde wifi-netwerken, uw
ICT- en telefonieomgeving en vastmobielintegratie. In onze showroom
maakt u kennis met ons uitgebreid
productportfolio. We maken gebruik
van de beste en meest innovatieve
producten en diensten, waarbij we de
prijs-kwaliteitverhouding nooit uit het
oog verliezen.
Onze medewerkers zijn gekwalificeerd en
gecertificeerd. Zij staan te allen tijde klaar
om samen met u het beoogde resultaat
te behalen.

Service op maat
Kwaliteit zonder uitstekende service
bestaat niet. Elkor Telecom & ICT stemt de
dienstverlening perfect af op uw wensen
en behoeften.
– Supportdesk. Onze supportdesk is
24/7 bereikbaar. Daarnaast zorgt
deze afdeling voor een proactieve
monitoring van uw ICT-netwerk,
waardoor veel calamiteiten tot het
verleden behoren en u ongestoord
gebruik kunt maken van uw systemen.
– Service & Repair (S&R). Deze
afdeling voert service- en
reparatiewerkzaamheden uit aan
mobiele toestellen, tablets, notebooks
en pc’s. Deze apparatuur kunt u
afleveren en ophalen bij de S&R-balie
in onze showroom. Heeft u geen tijd
om langs te komen? Ook service op
locatie is mogelijk.
– Serviceovereenkomsten. Elkor
Telecom & ICT biedt diverse
serviceovereenkomsten aan. U
bepaalt daarbij zelf het pakket aan
ondersteuning, waarbij uitbreiding
eenvoudig is te realiseren.

7

Steeds vaker krijgen wij het verzoek duurzame energiesystemen
toe te passen in bestaande bouw en nieuwbouw. Om onze
klanten ook hierbij van dienst te zijn hebben we Elkor Solar
Energy opgericht.
Elkor Solar Energy biedt u een zorgeloos
en uitgekiend systeem dat u alle
energiezorg uit handen neemt. Wij
zijn uw partner voor zonneboilers,
PV-installaties (zonnepanelen), ledverlichting, laadpalen en andere
duurzame oplossingen. Door de
samenwerking met de partners binnen
de Elkor Groep kunnen we deze
disciplines toevoegen aan het ontwerp
en zeer efficiënt te werk gaan.

Zonneboiler Met een zonneboiler kiest
u voor energiebesparing, duurzaamheid
en comfort. Neem een warme douche
of bad zonder rekening te houden met
het verbruik van fossiele brandstoffen.
Waar zonnepanelen enkel elektriciteit
opwekken, kan de energie van
zonneboilers ook worden gebruikt voor
het verwarmen van water en uw woning.
Daarnaast levert een zonneboiler een
hoger rendement dan zonnepanelen.

Elkor Solar Energy verzorgt kleinschalige
projecten, maar ook volledige
bedrijfsinstallaties. Ontwerp, verkoop
en montage gebeuren in eigen
beheer. We werken enkel met de
nieuwste technieken en innovaties.
U kunt bij ons terecht voor volledig
advies over subsidie, rendement en
omslagpuntcalculatie. Laat ons met u
meedenken en verdien zo snel mogelijk
geld terug op uw Elkor solar-installatie.

Plug & Play kits De Elkor Solar Energymanier om als man groene vingers te
krijgen zonder in de tuin te werken.
De Plug & Play kits zijn voorzien van
alle materialen om de installatie zelf
uit te kunnen voeren en zo extra
terugverdientijd te realiseren.

PV installaties Elkor Solar Energy werkt
uitsluitend samen met gerenommeerde
bedrijven voor zonnepanelen en
omvormers, zodat wij u de garantie
kunnen geven die u van de Elkor Groep
gewend bent en uw PV installatie
jarenlang probleemloos zijn werk zal
doen. Door u de keuze te bieden tussen
een A-merkpaneel en -omvormer en een
minder bekend merk, kunt u zelf bepalen
welke investering u wilt doen.
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Schematische
voorstelling
zonneboiler systeem

Oranje BV, volledig duurzame bouw in samenwerking met Elkor Solar Energy.

Je hebt LED en je hebt Philips LED.
Wat anderen beloven, maakt Philips waar.
Tot 85% energiebesparing

See what LED light can do
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De Elkor Groep werkt samen met

LIGHTRONICS
HOGRO PLUS
GEO

Een gespecialiseerde
domotica-dienstverlener.
Wij helpen particulieren,
installateurs,
projectontwikkelaars en
bedrijven om het
"comfortabel wonen en
werken" te realiseren.

IN
TRA ING
DOTT
Gecertiﬁceerd KNX trainingscenter

Lireweg 90 | 2153 PH Nieuw Vennep | www.instaver.nl | info@instaver.nl

www.senlsecurity.nl
DOTT XL

Maatwerk in
beveiligingssystemen
De GEO, DOTT en DOTT XL van Lightronics
zijn speciaal ontworpen voor LED en worden gevoerd onder het label: Hogro Plus.
De armaturen kunnen worden toegepast
bij nieuwbouw of renovatie en hebben een
IP waarde van 65 en een IK waarde van 10+.
Lightronics geeft vijf jaar garantie op al
haar LED-armaturen. Op de hoogte blijven
van onze noviteiten? Bezoek onze website
en/of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

advisering, levering en montage

• Inbraaksignaleringsystemen
• Brandmeldsystemen
• Bouwkundige maatregelen
• Buitenbeveiliging
• Camera observatiesystemen
• Toegangscontrolesystemen

Postbus 150 - 5140 AD Waalwijk - Tel.: 0416 56 86 00

WWW.LIGHTRONICS.NL
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T (0165) 56 33 39

Marcel Luijckx en Mike Jongmans

‘Bouwen aan de toekomst’
Mike Jongmans en Marcel Luijckx zijn sinds 2000 de
directeur-eigenaren van de Elkor Groep. Zij werken dagelijks
met grote bevlogenheid en passie in en voor hun bedrijf.

‘Bij ons
passeert
niets zonder
de Elkorkwaliteits
stempel’

‘Bij ons passeert niets zonder de Elkorkwaliteitsstempel’, legt Marcel uit.
‘Klanten moeten het gevoel hebben
dat ze er toe doen, dat we eerlijk zijn en
met een no-nonsensementaliteit zaken
doen. Sinds wij het directeurschap van
onze vaders overnamen, zetten we in op
kwaliteit en een eigentijds partnerschap
met onze klanten. Dit heeft ons gebracht
waar we nu zijn en zal ons ook in de
toekomst verder helpen.’

mentaliteit die wij hoog in het vaandel
hebben staan; klanten moeten het
gevoel hebben dat wij voor ze gaan en
dat we er te allen tijde voor zorgen dat
ze aan het einde van een klus of project
100 procent tevreden zijn. Binnen de
Elkor Groep gaan we niets uit de weg.
We hebben de disciplines in huis voor
kleine renovatieprojecten, maar ook
voor grootschalige woningbouw of zeer
complexe projecten bij zorginstellingen.’

De Elkor Groep bestaat tegenwoordig
uit vier onderdelen die allemaal met
elektrotechniek te maken hebben.
Marcel: ‘Dit is een bewuste keuze, die
ervoor zal zorgen dat al deze onderdelen
dezelfde aandacht en passie krijgen.
Klanten kunnen nu binnen de groep
meerdere disciplines afnemen zonder
aan kwaliteit te hoeven inboeten.

Mike legt uit dat Elkor flink investeert in
marketing en een hedendaags image.
‘De markt is zo aan het veranderen; het
oude handjeklap heeft plaatsgemaakt
voor innovatieve marktbewerking via
websites, mail en social media. Sinds we
deze stap hebben genomen, merken
we dat de naam Elkor verder reikt dan
alleen bestaande klanten en dat de
interesse in onze diensten en producten
een nieuwe fase in gaat. Wij noemen
dit ‘’bouwen aan de toekomst’’ – je kunt
niet afwachten, maar moet er altijd
voor gaan!”

‘Netwerken en relatiebeheer zijn altijd
mijn sterke kanten geweest. Dat was al
zo toen ik nog voor mijn vader werkte’,
vertelt Mike. ‘Het is denk ik de Brabantse
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Belder 44
4704 RK Roosendaal

T +31 (0)165 - 542 503
F +31 (0)165 - 563 190

T 0165 - 526130
F 0165 - 526131

info@elkor.nl

info@elkortelecom-ict.nl

www.elkor.nl

Concept: JS Media Tools A/S • 61582 • www.jsnederland.nl

Kromzaad 1
4703 RD Roosendaal

