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WIJ VERBINDEN DE WERELD
A. & H. Meyer is een internationaal bedrijf voor 
kabelbeheer met een wereldwijde aanwezigheid. 
Tot onze klanten behoren tal van topbedrijven en 
erkende meubelfabrikanten.

Sinds onze oprichting in 1961 volgen wij met onze 
bedrijfsfilosofie 5 basisgedachten:
Kwaliteit en veiligheid; Klantentevredenheid; 
Internationale oriëntatie; Continue innovatie en 
Maximale milieuvriendelijkheid.
 

A. & H. Meyer beschouwt zichzelf als partner voor 
iedereen die elektriciteit in meubilair integreert.
Grote of kleine hoeveelheden, speciale behoeften of 
standaard configuraties – A. & H Meyer is er voor 
u. Wij leggen de nadruk op een uitstekende service, 
tijdige leveringen en een uitmuntende kwaliteit.
 
Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij werken in 
overeenstemming met de relevante elektrische en 
veiligheidsstandaarden en aan de kwaliteitsnormen 
van het ISO 9001-certificaat voldoen.

NETBOX zijn de behuizingen voor de 
elektrificatiemodules. Afhankelijk van uw 
toepassing kunt u kiezen tussen de
standaard, opbouw-, inbouw- of 
profiel-NETBOX.

NETMODULE biedt u meer dan 250 
verschillende modules voor de 
configuratie van uw NETBOX. Van 
eenvoudige stroomelementen tot data-, 
multimedia-componenten en tal van 
andere mogelijkheden.

NETCONNECT laat u kiezen tussen 
verschillende stroom-, data- en audio- / 
videokabels. Alle kabels beantwoorden 
aan de recentste veiligheidsstandaarden 
en maken een wereldwijd gebruik 
mogelijk.

NETSYSTEM maakt het mogelijk om via 
het stroomnetwerk de stroom in elke 
context te controleren dankzij onze 
uitgebreide selectie aan betrouwbare 
modulaire verdeelboxen. 

NET+ biedt met zijn brede waaier aan 
accessoires en opties gemakkelijke en 
praktische oplossingen voor elke eenheid.
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De NETBOX Rise zet nieuwe standaarden in kantoren 
en conferentieruimtes. De verborgen eenheid bevat 
niet alleen vier stroom-, data- en multimediamod-
ules, maar de afdekplaat bestaat uit hetzelfde 
materiaal en dezelfde kleur als het meubilair en kan 
met of zonder frame worden uitgerust. Dankzij de 
verstelbare montagesteunen zijn aanpassingen aan 
verschillende tafelbladdiktes geen enkel probleem.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Conferentietafels

Opleidingsruimtes

Banksystemen

Kantoorwerkplekken

Wanneer de eenheid naar beneden 
wordt gedrukt, verschijnt hij uit het 
tafelblad en worden de contactmo-
dules zichtbaar.

Dankzij de metalen behuizing kan de 
bovenkant in verschillende kleuren 
worden gevernist.
Wanneer de stopcontacteenheid 
niet wordt gebruikt, kan hij in het 
tafelblad worden verborgen.

Alle stroom-, data- en multimedia-
verbindingen zijn te vinden aan de 
uiteinden van de behuizing onder het 
bureau.

Dankzij de montagesteunen aan 
alle hoeken zijn aanpassingen aan 
verschillende tafelbladdiktes geen 
enkel probleem.

UITERST 
GESOFISTICEERDE 
ELEKTRIFICATIE 

NETBOX
Rise
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De NETBOX Line kan worden geconfi-
gureerd met een monitorarm.

Het design van de NETBOX Line is 
esthetisch, strak en eigentijds.

De NETBOX Line is ideaal voor ‘plug 
& play’ bij configuratie met een 
koppelmechanisme.

Het unieke klik-stopmecha-
nisme – snelle installatie zonder 
gereedschap!

ELEGANTE OPLOSSING

De functionele NETBOX Line is een klassieke 
inbouwoplossing die u een optimale toegang biedt 
tot uw stroom-, data- en communicatieaansluit-
ingen. Met zijn ongeëvenaarde design is de 
NETBOX Line uitgerust met een licht verhoogde 
bovenzijde die de modules en aansluitingen 
beschermt tegen vloeistoffen. Dankzij de 
gestroomlijnde samenstelling en het unieke 
klik-stopmechanisme van A. & H. Meyer ziet het 
geheel er onderaan ook goed uit en is het ideaal 
voor installatie in om het even welk type tafelblad, 

zelfs glas. De NETBOX Line is aanpasbaar in 
verschillende lengtes en wordt standaard geleverd 
met een vaste geïntegreerde stroomkabel met 
stekker of verbindingskabel; als speciale optie 
kunt u kiezen voor connectoren in de behuizing 
van de eenheid en uitneembare stroom- en 
verbindingskabels gebruiken. De NETBOX Line biedt 
ook de mogelijkheid om een monitorarm te 
integreren. Hiervoor is een metalen beugel nodig 
om de eenheid vast te maken.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Kantoorwerkplekken

Conferentietafels 

Hotels

Bibliotheken

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Kantoorwerkplekken

Conferentietafels 

Hotels

Bibliotheken

NETBOX
Line

De NETBOX Style combineert een strak design 
met een fantastische functionaliteit: het lage 
profiel heeft een volledig gevernist oppervlak 
en past bij elk soort meubelsysteem. Dankzij 
de vlakke installatie in het tafelblad kan de 
NETBOX Style perfect worden geïntegreerd in 
stapelbare tafels. 
Het hoge aantal mogelijke combinaties maakt 

individuele en gespecialiseerde oplossingen 
mogelijk zonder enige extra moeite.
De gereedschapsloze installatie met het 
klik-stopmechanisme garandeert een vlotte 
montage en bespaart tijd.
De NETBOX Style wordt geleverd met een 
vaste stroomkabel of verbindingskabel in 
verschillende lengtes.

Het klik-stopmechanisme zorgt 
voor een snelle installatie.

Als speciale optie kunnen nieuwe 
modules in een randloze stijl worden 
geïntegreerd.

NETBOX
Style
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Een nieuwe stap in het aanbod van A. & H. 
Meyer: de eerste ingebouwde eenheid van metaal 
met een brede waaier aan mogelijke afwerking-
skleuren om ten volle aan de wensen van de 
klant tegemoet te komen. Het interne stroomblok 
is uitgerust met een click-and-lock-basis, dus 
als de behoefte wijzigt, kan het stroomblok ook 
heel gemakkelijk worden aangepast. De eenheid 
bestaat standaard uit 4 modules.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Conferentietafels

Banksystemen

Opleidingsruimtes

Kantoorwerkplekken

De montage gebeurt via de metalen 
klemmen onder het tafelblad.

Het stroomblok kan gemakkelijk 
worden aangepast zonder 
gereedschap – en zonder de hele 
NETBOX Entry uit het tafelblad te 
halen.

Het stroomblok garandeert een 
optimaal gebruik van de NETBOX 
Entry, de click-and-lock-basis een 
veilige montage.

METAAL OP ZIJN BEST

NETBOX
Entry
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COMFORT OP DE WERKPLEK

NETBOX Turn en Turn Comfort zijn de 
karakteristieke inbouweenheden van A. & H. Meyer. 
Beide producten worden – manueel voor het eerste 
en via een drukknop voor het tweede product – 
geopend of gesloten door middel van een 
draaimechanisme. Wanneer hij in de ‘gesloten’ 
positie wordt gedraaid, loopt de eenheid mooi gelijk 
met het oppervlak waarin hij is geïnstalleerd. 

Dit garandeert een net oppervlak wanneer de 
eenheid niet wordt gebruikt. 
NETBOX Turn en Turn Comfort kunnen vanuit alle 
hoeken worden bediend en zijn dus uiterst flexibele 
oplossingen. Omdat de kabels onder de tafel lopen, 
oogt dit systeem erg strak, vooral met een 
minimum bladdikte van 10 mm. De NETBOX Turn en 
Turn Comfort zijn verkrijgbaar in variabele lengtes.

De NETBOX Turn Comfort in open en 
gesloten positie.

De NETBOX Turn Comfort draait en 
opent of sluit zo de modules met een 
druk op de knop.

Het unieke klik-stopmechanisme 
houdt de eenheid veilig op zijn plaats 
– voor een snelle installatie zonder 
gereedschap!

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Conferentietafels

Opleidingsruimtes

Banksystemen

Hotels

NETBOX
Turn & Turn Comfort

NETBOX Axial en Axial Comfort zijn 
inbouwoplossingen die in gesloten positie mooi 
vlak liggen met het werkvlak waarin ze zijn 
geïnstalleerd. De stroom-, communicatie- en 
datamodules van beide eenheden kunnen 
dankzij het klepmechanisme probleemloos 
manueel of via een druk op het deksel worden 
geopend. Wanneer computers, telefoons en 
multimediatoestellen via de rubberen strips 
van de NETBOX verbonden zijn, kan deze 

worden gesloten en blijft een doorlopend en 
ongestoord werkproces gegarandeerd. De 
modules bevinden zich onder het werkvlak en 
werken het best met een minimale 
tafelbladdikte van 10 mm. De eenheden zijn 
autonoom, gemakkelijk te installeren, 
beschikbaar in variabele lengtes en compatibel 
met het hele gamma modules van A. & H. 
Meyer. Zo wordt aan al uw behoeften 
probleemloos voldaan. 

De NETBOX Axial Comfort kan 
worden gebruikt in ‘gesloten’ positie 
dankzij de rubberen strips waardoor 
de kabels worden geleid.

Door een klik op het deksel gaat de 
eenheid automatisch open.

Dankzij het klik-stopmechanisme is 
de eenheid in geen tijd geïnstalleerd.

NETBOX
Axial & Axial Comfort

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Conferentietafels

Offices

Opleidingsruimtes

Bibliotheken

www.ah-meyer.com 11

IN
B
O
U

w
B
O
X
EN



Met de strakke NETBOX Move hebt u een 
stroomtoegang of communicatieverbinding 
steeds binnen handbereik.
Met één druk met de vinger verschijnt het 
elegant ontworpen plastic frame. Wanneer het 
niet in gebruik is, blijft het mooi zitten.
De NETBOX Move kan worden aangepast aan uw 
behoeften en geconfigureerd met 2-5 modules 
met een keuze uit meer dan 250 verschillende 
elementen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Keukens

Lounges

Kantoren

Hotelkamers & lobby

De NETBOX Move heeft plaats nodig 
onder het werkvlak al naargelang de 
diepte en moet worden ingesloten 
om schade aan de eenheid te 
voorkomen.

Dankzij het ingenieuze ontwerp 
van de NETBOX Move kunt u hem 
uittrekken om te gebruiken of mooi 
laten zitten onder het werkvlak 
wanneer hij niet nodig is.

Een bevestigingsring maakt het 
monteren van de NETBOX Move in 
meubilair kinderspel.

De NETBOX Move kan worden 
uitgerust met tot vijf modules.

INDIVIDUEEL BRUIKBAAR

NETBOX
Move
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HET TOPPUNT VAN EFFICIËNTIE

Voor de combinatie van design en functionaliteit 
werd de compacte en elegante NETBOX Point 
onderscheiden met de Red Dot Design Award. 
Dankzij zijn niet-opvallende silhouet en 
verschillende kleuropties is de NETBOX Point 
universeel inzetbaar in kantoorruimten, bibliotheken, 
hotels, luchthavens of thuis. Door de efficiënte 
modulaire bouwwijze past de NETBOX Point zich 
bovendien aan de omgeving aan en is de eenheid 
ideaal voor de vervanging van reeds bestaande 80 

mm kabeldoorvoeren. Meer nog, met het 
uitgekiende klik-stopmechanisme is zowel de 
montage als de demontage van het complete 
systeem uiterst eenvoudig. Het systeem wordt 
geleverd met een vaste aangesloten stroomkabel 
en twee communicatiemodules. De individuele 
communicatiemodules, zoals bijv. RJ45, HDMI, USB, 
mini jack 3,5 mm en S-video, kunnen bovendien 
snel en probleemloos worden uitgewisseld. 

Verschillende stroom- en commu-
nicatiemodules kunnen worden 
geconfigureerd op basis van uw 
behoeften.

De gemakkelijk verwijderbare plastic 
behuizing van de NETBOX Point kan 
worden uitgerust met uitwisselbare 
oplossingen.

Het praktische klik-stopmechanisme 
garandeert een snelle installatie.

De NETBOX Point wordt standaard 
geleverd met een vaste kabel of 
verbindingskabel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Kantoren

Mobiele Tafel

Hotellounge + lobby

Bibliotheken

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Kantoren

Hotels

Winkeluitrusting

Thuiskantoren

NETBOX
Point

De NETBOX Spot, onze kleinste stroomeenheid, 
vormt een uiterst discreet verbindingspunt 
voor een betrouwbare stroom- en datatoevoer. 

Met een diameter van slechts 50 mm en een 
extreem minimalistisch design past de NETBOX 
Spot in alle types meubilair en interieur.

De NETBOX Spot Data kan worden 
uitgerust met een brede waaier 
aan uitwisselbare modules zoals 
USB, RJ45, HDMI.

Optie: de nieuwe afdekring is 
beschikbaar in verschillende 
kleuren in plastic of kan worden 
gevernist met speciale kleuren.

De NETBOX Spot is beschikbaar met 
geaarde stopcontacten met kinder-
beveiliging of met een internationaal 
stopcontact.

NETBOX
Spot
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Bliksemsnelle montage: de RAIL+ is de nieuwe 
ingebouwde oplossing voor scheidingswanden.
De geringe inbouwdiepte maakt een installatie in 
uiterst dunne muren mogelijk. De NETBOX Rail+ is 
uitstekend geschikt voor gebruik in het domein 
van de winkelinrichting en de bouw van 
beursstanden, omdat het aluminiumprofiel flexibel 
kan worden uitgerust met tot tien modules.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Panelen

Scheidingswanden

Railsystemen

De eenheid is uitgerust met vaste 
verbindingskabels voor stroom en 
data.

Het slanke en eigentijdse design 
van de NETBOX Rail+ zorgt voor een 
gemakkelijke inbouw in panelen, 
kantoorhokjes en scheidingssystemen.

Door middel van schroeven kan de 
NETBOX Rail+ probleemloos worden 
geïnstalleerd op oppervlakken of in 
verborgen scheidingsmuren.

De inbouwdiepte van slechts 40 mm 
maakt het mogelijk om twee instal-
laties tegenover elkaar te realiseren.

SLANK RUIMTEWONDER

NETBOX
Rail+
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SLANK DESIGN, SLIMME TOEGANG

Onze stijlvolle inbouweenheden met eenzijdige 
toegang NETBOX Combi II en Compact bieden tot 
vier stroom-, data- en multimediamodules. 
Het aluminium veerdemperdeksel wordt door 
middel van magneten in de gesloten positie 
gehouden. Omdat de NETBOX Combi II is uitgerust 

met een kabeldoos voor stroomvoorzieningen en 
te lange kabels, is een extra kabelgoot onder de 
tafel niet lange nodig. Als er modules nodig zijn 
die direct in lijn met het tafelblad zijn geplaatst, is 
de NETBOX Compact de beste keuze.

Met NETBOX Compact liggen de 
modules in lijn met het tafelblad.

Voldoende plaats voor te lange 
kabels: de NETBOX Combi II bevat 
een metalen kabeldoos.

De montage van de kabeldoos 
gebeurt via schroefgaten aan de 
zijkant.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Vergadertafels

Kantoorwerkplekken

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Vergadertafels

Kantoorwerkplekken

NETBOX
Combi II & Compact

Dankzij de gemakkelijke dubbelzijdige toegang 
tot stroom en data is de NETBOX Combi 
Duplex het perfecte accessoire voor een 
modern kantoor. In combinatie met een 
kabeldoos en twee van onze NETBOX M, biedt 

de NETBOX Combi Duplex ruimte voor tot 8 
stroom-, data- en multimediamodules. Met de 
schroefgaten aan de zijkant is een 
gemakkelijke installatie gegarandeerd. 

Dankzij de tweezijdige toegang is 
een gemakkelijke verbinding met 
de stroom-, data- en multimedia-
modules gegarandeerd.

De grote kabeldoos biedt ruimte 
voor stroomvoorzieningen en 
kabels en draagt bij aan een proper 
werkblad.

Door op het deksel te duwen wordt 
de plaat ontgrendeld en kan de 
eenheid worden geopend.

NETBOX
Combi Duplex
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FLEXIBEL EN ELEGANT VERBONDEN

Innovatieve flexibiliteit in de wereld van de 
contactdozen: de NETBOX Point T-60 zorgt voor 
mobiele kantoren en conferentieruimtes! Deze 
handige stroomeenheid is snel te monteren met 
behulp van een vleugelschroef of inbussleutel, is 

uitgerust met een meubelvriendelijke plaat en is 
de perfecte aanvulling op mobiel meubilair. De 
robuuste metalen behuizing bevat een 
stopcontact en tot twee datamodules.

Point T-60 kan worden gemonteerd 
met een vleugelschroef of inbuss-
leutel (tafelblad 12-30 mm).

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Opleidingsruimtes

Banksystemen

Kantoorwerkplekken

Conferentietafels

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Opleidingsruimtes

Banksystemen

Kantoorwerkplekken

Conferentietafels 

NETBOX
Point T-60

De NETBOX PB-C combineert schoonheid en 
functionaliteit. Het systeem kan gemakkelijk 
worden geïnstalleerd via de geïntegreerde 
montage met vastzetschroeven met behulp van 
een vleugelschroef of inbussleutel. 
Het werkblad wordt beschermd door de brede 

draagvlakken van de bevestigingspunten. De 
NETBOX PC-C is uiterst geschikt voor het gebruik 
van doorgangskoppelingen (de zogenaamde 
gender changers).

Met vleugelschroeven is een 
bevestiging op tafelbladen van 
12-28 mm mogelijk, met inbuss-
leutels 18-35 mm.

De stroomkabel met nationale 
plug of connector zit vast aan de 
achterkant van de eenheid.

De PB-C is uitstekend geschikt voor 
het gebruik van koppelmechanismen, 
gemakkelijk toegankelijk aan de 
achterkant van de eenheid.

NETBOX
PB-C
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De NETBOX Focus is een eenheid die op de tafel 
wordt gemonteerd. Het systeem staat u toe uw 
werkomgeving te optimaliseren doordat u zich aan 
verschillende groepsgroottes, wisselwerkplekken 
en spontane bijeenkomsten kunt aanpassen. 
Dankzij de Powerstrips® kan de NETBOX Focus 
eenvoudig en flexibel op andere posities van de 
tafel bevestigd worden zonder het tafelblad te 
beschadigen. Een blijk van zijn 
aanpassingsvermogen en hoge graad aan 
flexibiliteit en een garantie op een optimale 
workflow. De communicatiekabels zijn eveneens 
aangesloten aan de eenheid en kunnen worden 
uitgebracht in vezeloptiek. Met de variabele lengtes 
en meer dan 250 beschikbare modules is de 
NETBOX Focus een praktische en efficiëntie 
elektrificatieoplossing die voldoet aan de meeste 
internationale normen. 

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Opleidingsruimtes

Banksystemen

Kantoorwerkplekken

Conferentietafels

De hoge graad aan flexibiliteit van de 
NETBOX Focus betekent dat hij overal 
kan worden geïnstalleerd op een tafel 
met een kabeldoorvoering.

De NETBOX Focus is ideaal voor 
installatie in opleidingsruimtes waar 
ruimteoptimalisatie en het delen van 
systemen van belang zijn.

Met behulp van de Powerstrips® 
kan de NETBOX Focus gemakkelijk 
worden bevestigd in verschillende 
posities zonder dat het tafelblad te 
beschadigen.

Dankzij het stijlvolle design bevindt 
de eenheid zich vlak en strak aan 
het uiteinde van een tafel.

FLEXIBEL 
EN STIJLVOL

NETBOX
Focus O
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FLEXIBILITEIT EN 
AANPASSINGSVERMOGEN

NETBOX Global is een van de originele modulaire 
opbouweenheden van A. & H. Meyer. Deze 
oplossing is uitermate geschikt wanneer een 
directe toegang van stroom-, data- en 
multimedia-aansluitingen op het bureau voorzien 
moet worden of wanneer u de bestaande 
meubelopstelling gewoon niet wilt veranderen. 
De eenheid is autonoom en extreem gemakkelijk 
te installeren met behulp van een geveerde 
bevestiging die ook even gemakkelijk te 
verwijderen is.

De eenheid biedt een directe toegang tot 
stroom- en communicatieverbindingen en wordt 
geleverd met een vaste geïntegreerde 
stroomkabel of verbindingskabels in 
verschillende lengtes. 
Daarnaast is de NETBOX Global aanpasbaar aan 
het hele aanbod van stroom-, communicatie- en 
datamodules van A. & H. Meyer, in alle mogelijke 
combinaties.

De NETBOX Global kan ook 
omgekeerd onder het tafelblad 
worden geïnstalleerd.

Als de originele modulaire opbou-
weenheid van A. & H. Meyer zet 
de NETBOX Global de toon voor het 
prachtige design van het bedrijf.

De installatie is mogelijk door 
middel van C-klemmen of een 
‘onzichtbare’ montage onder de 
eenheid.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Kantoorwerkplekken

Opleidingsruimtes

Banksystemen

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Vrijstaande werkplekken

Opleidingsruimtes

Universiteiten

NETBOX
Global

De NETBOX Fin is uitermate geschikt voor 
vrijstaande tafelschikkingen. Zo is er een directe 
toegang tot alle stroom- en dataverbindingen 
binnen handbereik. Het uitgesproken 
designkenmerk van de Fin aan de achterkant van 
de eenheid biedt technisch gezien een optimale 
bescherming van de kabels. Glasvezelkabels 
kunnen hierdoor ook worden geïntegreerd, alsook 

vaste aangesloten kabels of verbindingskabels in 
verschillende formaten. Een ander voordeel van 
de NETBOX Fin is zijn eenvoudige montage en 
demontage: hij kan gemakkelijk aan het werkblad 
worden bevestigd via de Powerstrip®-montage of 
klembevestiging voor een tafelbladdikte van tot 
40 mm.

De functionele naad van de 
NETBOX Fin biedt een optimale 
bescherming van de kabels alsook 
een net uitzicht over het algemeen.

Kies het montageaccessoire op 
basis van uw behoeften: metalen 
C-klemmen of een ‘onzichtbare’ 
montage onder de eenheid.

The NETBOX Fin is dankzij het modern 
design en de innovatieve kabel-
doorvoer in het bijzonder geschikt 
voor vrijstaande tafels. 

NETBOX
Fin
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KANT-EN-KLARE OPLOSSINGEN

De NETBOX M, het eerste standaardmodel voor 
stroom-, communicatie- en gegevensoverdracht van 
A. & H. Meyer, is een functionele en kostenefficiënte 
oplossing verkrijgbaar met twee, drie of vier 
modules. Dankzij het verwijderbare frame op het 

plastic omhulsel kan de NETBOX M in heel wat 
verschillende situaties worden geïnstalleerd en 
gebruikt, en kan hij op tal van oppervlakken of 
verborgen plekken, zoals scheidingsmuren en 
kabelgoten, worden gemonteerd.

The NETBOX M is beschikbaar met 
twee, drie of vier modules en in 
verschillende kleuren.

De NETBOX M geïntegreerd in een 
railsysteem.

Dankzij de zijdelingse klemmen kan 
de NETBOX M op oppervlakken of 
op in verborgen scheidingsmuren 
worden geïnstalleerd.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Kabelgoten

Scheidingsmuren

Kantoorwerkplekken

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Kabelgoten

Kantoorwerkplekken

Winkelinrichting

Beursstanden

NETBOX
M

De NETBOX MK is een variant op de NETBOX M 
met als enige doel om een stroomtransmissie ‘in 
serie’ mogelijk te maken via een geïntegreerd 
connectorsysteem. Het is klaar voor gebruik en is 
verkrijgbaar met twee, drie of vijf modules.
NETBOX MK kan in heel wat verschillende 

situaties worden geïnstalleerd en gebruikt en kan 
op tal van oppervlakken worden gemonteerd 
dankzij de schroefgaten of verborgen in 
scheidingsmuren en kabelgoten met behulp van 
het efficiënte en functionele plastic omhulsel.

Het systeem wordt meestal 
gebruikt ‘in serie’, de eenheid kan 
ook worden geconfigureerd met 
een datatunnel.

Met behulp van de schroeven kan 
de eenheid overal worden geïnstal-
leerd.

De NETBOX MK is verkrijgbaar met 
2, 3 en 5 modules in verschillende 
kleuren.

Eenvoudige serieschakeling: 
verbinding zonder een extra kabel of 
adapter.

NETBOX
MK
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Heel wat installaties vragen om een kleine, 
voordelige combinatie waarvoor de installatietijd 
aanzienlijk wordt verkort door middel van een 
connectorsysteem, voorgefabriceerde modules en 
een lage inbouwdiepte. De NETBOX MEB (versie 
met 2, 3 en 4 modules beschikbaar) heeft enkel 
30 mm inbouwdiepte nodig en wordt 
gebruiksklaar geleverd met een vaste 
geïntegreerde kabel of verbindingskabel. Hoewel 
het klein is qua omvang kan het systeem worden 
uitgerust met onze meer dan 250 modules voor 
stroom-, data- en multimediaconnectoren.

De NETBOX EB (3 modules) wordt geleverd met 
een ingebouwde stroomconnector waardoor de 
start- en verbindingskabels met verschillende 
lengtes kunnen worden bevestigd.

Beide series zijn de beste keuze voor 
winkeluitrusting en kunnen, dankzij de 
internationale certificaten, overal ter wereld 
worden gebruikt.

De NETBOX EB wordt geleverd zonder 
stroomkabels. De stroomconnectoren 
bevinden zich onder het object.

Alle drie de eenheden beschikken 
over een verwijderbaar frame dat de 
montageschroeven bedekt.

Voor de vergemakkelijking van de 
montage zijn de NETBOX MEB3 en 
MEB4 voorzien van een regelbare 
trekontlasting.

PLAATSBESPAREND 
MULTITALENT

NETBOX
MEB / EB

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Opleidingsruimtes

Banksystemen

Kantoorwerkplekken

Conferentietafels
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De NETBOX Profielbox is het meest flexibele 
systeem van A. & H. Meyer dankzij het extreme 
aanpassingsvermogen van de configuratie. Het 
systeem kan namelijk worden uitgerust met tot 
35 modules. Het is dankzij deze veelzijdigheid dat 
de NETBOX Profielbox in heel wat verschillende 
toepassingen wordt gebruikt, terwijl zijn 
functionaliteit en ongecompliceerde design het de 
perfecte oplossing maakt voor verborgen 
installaties.
Daarnaast kan de eenheid ook worden aangepast 
met een overspanningsbeveiliging, afzonderlijke 
aarding, krachtreinigers, schakelaars en aparte 
stroomcircuits.

Met de NETBOX Profielbox kunnen 
ook tal van stroom-, data- , multi-
media- en communicatieconfiguraties 
en beveiligingsmaatregelen worden 
gerealiseerd in lijn met uw behoeften.

De NETBOX Profielbox kan flexibel 
worden uitgerust met tot 35 modules.

Dankzij de verwijderbare plastic 
klemmen kan de NETBOX Profielbox 
met gemak op elk oppervlak worden 
geïnstalleerd.

EFFICIËNTE KLASSIEKERS

NETBOX
Profielbox

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Kantoorwerkplekken

Kabelgoten

Dubbele Bodems

Verlaagde Plafonds
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Het Multimedia System is ons kenmerkende, 
gebruiksvriendelijke systeem dat meerdere 
gebruikers in staat stelt om verbinding te maken 
en te interageren met hetzelfde scherm en 
audiosysteem tijdens vergaderingen en 
presentaties, en dat met een druk op de knop. 
Het systeem is intuïtief en naadloos, en biedt de 
volgende opties: 

Tot 4 gebruikers:
Iedere gebruiker heeft een bedieningsknop. Via 
het Multimedia System kunnen tot 4 gebruikers 
switchen tussen audio- en VGA-/HDMI-signalen. 
Dit systeem is in het bijzonder geschikt bij vaste 
tafelopstellingen.

Tot 20 gebruikers:
Deze flexibele oplossing is gemakkelijk te 
installeren en biedt aan maximum 20 gebruikers 
de mogelijkheid om te switchen tussen audio- en 
VGA-/HDMI-signalen met een bedieningsknop 
voor iedere gebruiker. Voor deze optie kunnen de 
tafels in serie worden geschakeld.

Het Multimedia System geïnstalleerd 
op de NETBOX Line geconfigureerd 
met 4 modules.

Directe toegang van de eenheid naar 
het scherm zonder een centrale bedie-
ningseenheid.

In serieschakeling kunnen tot 20 
gebruikers worden verbonden.

De Multimedia System-module met de 
groen verlichte ‘Toon Me’-knop.

INTUÏTIEVE TECHNOLOGIE

NETMODULE/
MULTIMEDIA SYSTEM
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DATA

AUDIO/VIDEO

RJ45 Cat 6A
afgeschermd 
(Nexans)

VGA + Audio

RJ45 Cat 5 met
afdekkap 
(Nexans)

VGA + RCA 
(Video)

RJ45 Cat 6
afgeschermd (R&M)

USB Type B V 2.1

RJ45 Cat 6
afgeschermd 
(Nexans)

VGA

RJ45 Cat 6
afgeschermd 
(Nexans)

VGA + Audio + 
RJ45

RJ45 Cat 6
(Systimax)

GC-RJ45 Cat 6
afgeschermd

USB Type A V 2.1

RJ45 Cat 6
afgeschermd 
(Nexans)

GG45 Cat 7
afgeschermd 
(Nexans)

VGA + 2 x RCA 
(Audio)

GC-RJ45 Cat 6
afgeschermd

VGA + Audio +
Schakelaar

XLR

HDMI + USB

HDMI + VGA Displayport

3  x RCA  
(Audio + Video)

HDMI + Audio + 
RJ45

VGA + Audio +
Schakelaar

DVI-I + VGA

ENERGIE-
REGELING

Master-Slave-
Module

Communicatie-
tunnel 
1 x Trekontlasting

Communicatie-
tunnel GC-RJ46

LapGuard

Communicatie-
tunnel gesloten

Communicatie-
tunnel type 2

TFT-Houder

Blind stuk 
gesloten

Communicatie-
tunnel met 
uitsparingen

USB-Lader

MODULES (NIET EXHAUSTIEF)

SCHAKELAARS

Schakelaar / Toets
1-pol.

Schakelaar 2-pol. LichtindicatorSchakelaar 1-pol. Jaloezieschakelaar 
1-pol.

Schakelaar 1-pol. Schakelaar 2-pol.
Verzonken

BEVEILIGING

Schakelaar 2-pol.
met zekering

Overspanningsbeveiliging 
Stroom

Schakelaar 1-pol.
met zekering

Thermische zekering 
1-pol.

OntstoringsfilterThermische 
zekering 1-pol.

VERDELERS

Stekkerelement 
3-polig
POWERCON 20 A

Contactelement 
3-pol. GST18, 16 A

Stekkerelement 
3-pol. GST18, 16 A

Contactelement 
3-polig
POWERCON 20 A

STROOM

Contactdoos 16 A 
(BE, FR)

Contactdoos 10 A
(BR)

Contactdoos 16 A
(CH)

Contactdoos 10 A
(DK)

Contactdoos 6/16 A
(IN)

Contactdoos 15 A
(US, JP, PH)

Contactdoos 10 A
(Typ C13 met vergrendeling)

Contactdoos 16 A 
(DE, AT, NL, ID)

Contactdoos, 
geïntegreerde 
beveiliging 3,15 A
(GB, MY, SG, HK)

Combicontactdoos 
16 A
(IT)

Contactdoos 5 A
(IN)

Socket 16A 
(IL)

Contactdoos 10 A
(Typ C13)

Contactdoos 16 A 
(DE, AT, NL, ID)

Contactdoos 13 A 
(GB, MY, SG, HK)

Contactdoos 16 A
(IT)

Contactdoos 2,5 A
(EURO)

Contactdoos 15 A
(TH)

Contactdoos 10 A
(AU ) 

SPECIALE 
OPLOSSINGEN
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Met NETCONNECT kunt u kiezen tussen stroom-, 
data- en audio-/ videokabels. Alle kabels voldoen 
aan de nieuwste veiligheidsnormen en zijn 
afgestemd op wereldwijd gebruik. 

Stroom 

Maak uw keuze uit ons aanbod aan stroomkabels 
met internationale stekkers en verbindingskabels 
met connectoren naar keuze. Onze stroomkabels 
met stekker en verbindingskabels zijn verkrijgbaar 
in diverse lengtes en garanderen u een veilige en 
professionele bekabeling.

Data 

Voor dataoplossingen hebt u de keuze uit patchka-
bels, USB- en telefoonkabels, terwijl onze audio- en 
video-oplossingen bestaan uit een brede waaier 
aan VGA-, HDMI- en nog andere kabels.

De verbindingskabels zijn verkri-
jgbaar in alle lengtes om stroom-
transmissie in serie te realiseren.

A. & H. Meyer biedt een breed aanbod 
aan startkabels die voldoen aan de 
internationale gebruiksstandaarden.

A. & H. Meyer biedt ook verschil-
lende mannelijke en vrouwelijke 
connectoren in een brede waaier 
aan kleuren.

Kies uit het aanbod datakabels van 
A. & H. Meyer voor dataoplossingen.

WERELDWIJD VERBONDEN 
GEBRUIKERS

NETCONNECT
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Met onze unieke selectie aan verdeelkasten kunt 
u uw stroomsysteem voordelig beheren. De 
producten worden gefabriceerd op basis van de 
individuele specificaties van uw installatie. De 
interne bedrading wordt weergegeven op het 
etiket waar ieder product mee uitgerust is.

De connectoren kunnen worden voorzien van een 
kleurcodering om de installatie nog gemakkelijker 
en sneller te laten verlopen. Dankzij de plug & 
play-technologie kunt u heel wat tijd besparen 
wanneer u de configuratie van uw installatie moet 
verplaatsen of wijzigen. Het Netsystem is 
voornamelijk geschikt voor stroom- en 
verlichtingscircuits. De verschillende opties van 
onze verdeelkasten zorgen voor flexibiliteit en 
veiligheid in tal van gevallen: kantoorwerk-
plekken, verhoogde vloeren, verlaagde plafonds, 
kleine verdelers, interieurwerk alsook 
bureaucontainers.

Met de Greybox wordt de stroom 
verdeeld doorheen uw systeem, met 
een grotere capaciteit.

De Blackbox verdeelt de stroom 
doorheen uw systeem.

De Light Terminal Box VR biedt 
verschillende opties voor een nette 
installatie.

De Light Terminal Box VR is ideaal 
voor de bedrading in een verlichtings-
systeem of kantoorwerkplek.

IN VEILIGE HANDEN

NETSYSTEM
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Met een brede waaier aan geschikte accessoires 
en opties, zoals monitorarmen, kabeldoorvoeringen 
en kabelslangen biedt NET+ gemakkelijke en 
praktische oplossingen voor iedere 
kantoorwerkplek, meubelaccessoire, adapter, 
signaalbeheer, monitorondersteuning en overige 
meubelaccessoires.

De vierkante kabeldoorvoer is verkri-
jgbaar in vijf verschillende stijlvolle 
afwerkingen.

De Cable Snake Pro is ontworpen 
om plat op de vloer te liggen. Andere 
kabelslangen worden opgehangen.

Het opklapbare deksel in aluminium 
wordt afzonderlijk aangeboden 
om aan al uw opslagbehoeften te 
voldoen.

Onze kabelklittenband zorgt ervoor 
dat uw kabels mooi samenblijven.

WANNEER HET 
PRAKTISCH MOET ZIJN

NET+
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Wij brengen heel wat tijd door op het werk. 
Functionaliteit speelt een belangrijke rol om deze 
werkplekken in ruimtes te transformeren waarin 
men zich goed voelt. Onze producten combineren 
deze functionaliteit met een uniek design dat kan 
worden aangepast aan uw individuele 

kantooruitrusting. Van handige helpers die 
probleemloos stroom leveren en kabels discreet 
laten verdwijnen tot op maat gemaakte 
elektrificatiesystemen die niets te wensen over 
laten – A. & H. Meyer heeft de perfecte oplossing 
voor iedere werkplek.

In de bar, de receptie of wachtruimte, de 
hotellobby, als aanvulling in werkruimtes of zelfs 
thuis: een lounge met comfortabel meubilair is 
perfect om een gezellige atmosfeer te creëren en 
een aangenaam verblijf te garanderen. Als 
aanvulling op deze erg speciale ruimtes biedt A. & 

H. Meyer bijzondere elektrificatieconcepten en 
heeft het producten ontworpen die tegemoetkomen 
aan de digitale eisen van de gebruikers. De 
bezoekers hebben alle stroom- en dataverbindingen 
binnen handbereik en kunnen ervan gebruikmaken 
in een 100% relaxte sfeer.

In een conferentiezaal speelt de atmosfeer een 
belangrijke rol – maakt niet uit of het een 
conferentieruimte in een bedrijf of in een hotel is. 
Uiteindelijk wordt hier belangrijke inhoud 
besproken en een verhelderende dialoog gevoerd. 
Daarom is een vlotte integratie van technologie en 

opties voor flexibiliteit zo belangrijk, in de ruimte 
zelf en in gemakkelijke omvormingen. A. & H. 
Meyer biedt innovatieve oplossingen met perfecte 
technologie en mediaverbindingen zodat de 
vergader- en conferentieruimtes voldoen aan de 
allerhoogste eisen van de gebruikers.

KANTOOR
WINKELIN-
RICHTING

De tijdelijke uitrusting van etalages en 
beursstanden vereist precisiewerk. De presentatie 
van de producten moet niet alleen aantrekkelijk 
en promotioneel ogen, maar ook praktisch en 
flexibel. Vaak is er hiervoor slechts een beperkte 
ruimte beschikbaar. A. & H. Meyer biedt het 

perfecte elektrificatiesysteem voor elk concept, 
dat rekening houdt met de specifieke noden, de 
winkel en de beursbouwers. Onze producten zijn 
ook geschikt voor lichte muren en kunnen 
gedeeltelijk worden geïnstalleerd zonder 
gereedschap.

CONFERENTIE
HOTEL 
EN LOUNGE

INSPIRATIE
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BEDRIJFSGESCHIEDENIS CERTIFICERING

 

 

 

CERTIFICATE 

 

The Certification Body 
of TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifies that 

 
A. & H. Meyer GmbH 

Fermke 8 
32694 Dörentrup 

Germany 

has established and applies 
a Quality Management System for 

Development, Production and Sales of  
Electrical Components and Lights for the  

Installation in Furniture and Buildings. 

An audit was performed, Report No. 70012807. 

Proof has been furnished that the requirements 
according to 

ISO 9001:2008 

are fulfilled. 

The certificate is valid from 2016-09-02 until 2018-09-14. 
Certificate Registration No.: 12 100 23242 TMS. 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

Munich, 2016-08-26 

 

 

 

Het 
kwaliteitsmanagementsysteem 
van de firma A. & H. Meyer 
GmbH is gecertificeerd 
overeenkomstig ISO 9001. 

GOEDKEUrING EN 
CErTIfICErING

Om de overeenstemming 
van onze producten met 
de geldende internationale 
elektrische normen te 
bevestigen, werken wij 
samen met toonaangevende 
testinstituten. 

Wij zijn in het bezit van een 
groot aantal keurmerken en 
erkenningen. 

EUrOpa EN VErGELIJKBarE 
ELEKTrISCHE SYSTEMEN

VDE: CB certificaat voor 
meervoudige contactdozen.

VErENIGD KONINKrIJK EN 
VErGELIJKBarE ELEKTrISCHE 
SYSTEMEN

TÜV Productservice: 
BS 5733 / BS 6396 voor 
meervoudige contactdozen

rUSLaND, wIT-rUSLaND EN 
KaZaKHSTaN

Customs Union Certificate (EAC)

BraZILIË

Certificado de Conformidade 
(certificaat van conformiteit)

VS, CaNaDa EN 
VErGELIJKBarE ELEKTrISCHE 
SYSTEMEN

CSA: certificaat voor 
meervoudige contactdozen. 

aZIË/ STILLE OCEaaN

SIRIM / ST – Suruhanjaya 
Tenaga certificaat voor Maleisië. 

PSB certificaat voor 
meervoudige contactdozen 
in Singapore, Hongkong en 
vergelijkbare elektrische 
systemen. 

CCC productcertificaat voor 
China.

TISI certificaat voor Thailand
PSE & S Mark certificaat voor 
Japan.

SASO certificaat voor Saoedi-
Arabië.

IEC – VDE certificaat voor 
Indonesië.

EASC certificaat voor Korea
Certificaat met betrekking 
tot inachtneming van de 
energiebesparingsrichtlijnen in 
Australië en Nieuw-Zeeland.

aLGEMENE 
prODUCTINfOrMaTIE

100% controle in de fabriek

Alle plastic onderdelen zijn 
halogeenvrij en zelfdovend 
conform UL 94-FR.

Fasegecodeerd 
connectorsysteem voor 16A.

Inwendige bedrading van 
2,5 mm² is mogelijk in alle 
producten.

Informatie over mogelijke 
kleuren van onze producten 
is verkrijgbaar op aanvraag.

Disclaimer:
Houd er rekening mee dat er als 
gevolg van mogelijke wijzigingen 
van standaarden en als gevolg 
van de ontwikkeling van nieuwe 
producten in bepaalde landen 
beperkingen kunnen optreden 
met betrekking tot de hier 
weergegeven goedkeuringen en 
certificeringen. Wij verzoeken u 
dit na de vragen bij de bevoegde 
nationale regelgevende instantie.

1961
HOE HET ALLEMAAL BEGON 

August Meyer richtte in 1961 als gediplomeerd 
gereedschapsmaker en elektrotechnicus een 
kleine firma op in Dörentrup-Humfeld. Met kleine 
bevestigingsmiddelen uit kunststof en metaal 
wordt de regionale meubelindustrie bevoorraad. 

1970 
HET EERSTE PATENT 

Er wordt een patent aangevraagd voor de eerste 
kogelrol uit kunststof. Tot op de dag van vandaag 
is deze herkenbaar aangezien ze nog steeds 
terug te vinden is in ons logo. 

1982 
UITBREIDING VAN HET PRODUCTASSORTIMENT 

Ons productassortiment wordt uitgebreid 
met de productgroepen keukenverlichtingen 
en contactdoosboxen. De productie van de 
contactdoosboxen blijft, afgezien van een facelift, 
nog steeds ongewijzigd. 

1986
DE NAAMSWIJZIGING VAN HET BEDRIJF 

De aanvankelijk kleine firma ontwikkelt zich 
in de 25 jaren sinds haar oprichting tot een 
middelgroot bedrijf. Als logisch vervolg vindt in 
1986 de naamwijziging in de A. & H. Meyer GmbH 
plaats.  

1990
DE EERSTE GROTE VERHUIZING

De firma A. & H. Meyer GmbH neemt haar intrek 
in de nieuwe hoofdvestiging, die zich nog steeds 
in Dörentrup-Humfeld bevindt. 

1995
ISO-CERTIFICERING 

Door de internationale oriëntatie en de daarmee 
verbonden verplichtingen tegenover onze 
handelspartners wordt de firma A. & H. Meyer 
GmbH ISO-gecertificeerd.
 
2000
UITBREIDING NAAR AZIÊ 

Om beter te kunnen reageren op de 
omstandigheden op de Aziatische markt, wordt in 
het jaar 2000 onze dochtermaatschappij A. & H. 
Meyer Sdn. Bhd. in Maleisië opgericht. 

2007
VERHUIZING NAAR GROTERE LOCATIE

Omwille van de toegenomen eisen aan de 
productiecapaciteit koopt A. & H. Meyer Sdn. 
Bhd. een grotere en moderne productiehal in 
de buurt van Kuala Lumpur, Maleisië. 

2010
NIEUWE WEGEN INSLAAN

Onze dochtermaatschappij A. & H. Meyer 
Sdn. Bhd. in Maleisië viert haar tienjarig 
jubileum. Nieuw ontwikkelde productgroepen 
en een gemoderniseerde homepage frissen 
het imago van A. & H. Meyer op. In de nieuw 
ingerichte kantoor- en conferentieruimten 
op de hoofdvestiging in Dörentrup zullen in 
de toekomst opleidingen voor klanten en 
vergaderingen plaatsvinden. Dit om onze 
servicegedachte verder te intensiveren. 

2011
50-JARIGE JUBILEUM 

Met onze klanten, leveranciers, werknemers 
en jarenlange vrienden vierden wij in het 
jaar 2011 ons 50-jarig bedrijfsjubileum. De 
NETBOX Point wordt onderscheiden met de 
prestigieuze Red Dot Design Award.  

2012
EEN NIEUWE AANWINST IN DE RAAD VAN 
BESTUUR 

Lutz Hosang treedt toe tot de raad van bestuur 
van A. & H. Meyer als Chief Executive Officer. 
De raad van bestuur bestaat nu uit Horst 
Meyer, Peter Lenhardt, Managing Director van 
A. & H. Meyer Sdn. Bhd. in Maleisië, en Lutz 
Hosang.

2014
EEN FILIAAL IN BRAZILIÊ 

Door de steeds stijgende vraag vanuit 
Latijns-Amerika, besluit A. & H. Meyer om zijn 
aanwezigheid uit te breiden met de opening 
van een nieuw filiaal in Joinville, Brazilië, een 
van ’s werelds meest dynamische economieën 
en de grootste van de regio.
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A. & H. MEYER 
VERKOOPPARTNERS

2 ENGELaND
BUrLaND TECHNOLOGY 
SOLUTIONS LIMITED
2 Delphus, Orion Court
Great Blakenham
Ipswich, Suffolk, IP6 0LW
Engeland

tel: +44 (0) 1473 858 214
fax: +44 (0) 1473 839 005
sales@burland.com

3 BELGIË
a. & H. MEYEr GMBH
Polderstraat 6
2260 Westerlo
België

tel: +32 (0) 14 73 26 71
fax:  +32 (0) 14 73 26 81
filip.slenders@ah-meyer.com

4 NEDErLaND
ISOLECTra B.V.
Postbus 444
2909 LK Capelle a.d. IJssel
Nederland

tel: +31 (10) 2 85 52 85
fax: +31 (10) 2 85 54 00
info@isolectra.nl

5 ZwEDEN
ELIT INSTaLLaTIONS MaTErIEL aB
Nytorpsvägen 5B, 183 53 TÄBY
Zweden

tel: +46 (0) 8-92 09 85
fax: +46 (0) 8-92 00 06
goran.asp@elitab.se

6 TSJECHIË
SCHMaCHTL CZ S.r.O.
Vestec 185, 25242 Jesenice
Tsjechië

tel: +420 (244) 001500
fax: +420 (244) 910700
office@schmachtl.cz

7 SLOwaKIJE
SCHMaCHTL SK S.r.O
Valchárska 3, 82109 Bratislava
Slowakije

tel: +421 (2) 5827 5600
fax: +421 (2) 5827 5601
office@schmachtl.sk

EUROPA
1 DUITSLaND
A. & H. MEYER GMBH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Duitsland

tel: +49 5265 94 88-0
fax: +49 5265 94 88-11
info@ah-meyer.de

15 SINGapOrE
wMK NETCONCEpT pTE LTD
21 Toh Guan Road East
#08-38 Toh Guan Centre
Singapore 608609
Singapore

tel: +65 6896 8330
fax: +65 6686 4951
Eddie Hp: +65 9451 8898
sales@wmk.com.sg 
eddie@wmk.com.sg

16 INDONESIË
pT. aLpHa aCE INDONESIa
STC Senayan 3rd fl Suite 108, Jl. Asia 
Afrika Pintu IX Senayan
10270 Jakarta Pusat

Telefon: 021 5793 1642
Fax: 021 5793 6075 

17 INDIa
fraSEr TECHNO CIrCUITS LIMITED
Bhukhanvala  Chamber, 5th Floor, B-28 
Veera Industrial Estate,
Off Link Road, Andheri (West), 
Mumbai 400 053
India

tel: +91 (22) 42131200 
fax: +91 (22) 42131299
madhur@frasertechno.com

18 INDIa
fraSEr TECHNO CIrCUITS LIMITED
Phoenix Primus
3rd Floor,No.590,12th Main
Indiranagar, HAL 2nd Stage
Bangalore-560038
India

tel: +91 (80) 41 48 15 55
fax: +91 (80) 41 48 85 55
narendra@frasertechno.com

19 THaILaND
EC fLOr
32/8 Soi Sukhonthasawat 11 Laprado
10230 Bangkok

tel: +66(0)2 149 4753-4
fax: +66(0)2 149 4752
sirichai@ecflor.co.th 

20 fILIppIJNEN
SILK IMpEX LTD
Manila

Contact: Angeli Anonuevo

fon: +63-99-97867250
angeli@ah-meyer.com.my 

21 KOrEa
CNS ELECTrONIC
#305 ShinDonga
Haengdang-dong 344
Seongdong-gu
Seoul 133-870
Korea

tel: +82 2 2611 7960
fax: +82 2 2281 7961
cnskor@paran.com

22 aUSTraLIa
CaBLEDUCT SYSTEMS UNIT
20/114 Mulgul Road
Malaga WA 6090
Australia

tel: +61 8 92 04 44 44
fax: +61 8 92 04 44 55
leanne@cableduct.com.au

23 U.a.E
GErMaITECH JLT.
P.O Box No. 120681
No. 606, 6th Floor
Fortune Executive Tower
Dubai U.A.E

tel: +971 4 - 4 56 00 65
fax: +971 4 - 4 56 02 24
info@germaitech.com
 

AZIË EN DE 
STILLE OCEAAN
14 MaLEISIË
a. & H. MEYEr SDN. BHD.
3, Jalan Astaka U8/84
Section U8, Bukit Jelutong
40150 Shah Alam
Maleisië

tel: +60 (3) 7845 7277
fax: +60 (3) 7845 2155
sales@ah-meyer.com.my

13 BraZILIË
a. & H. MEYEr 
A. & H. Meyer Brasil Industria de 
Material Elétrico Ltda. 
Rua Bento Torquato da Rocha 311
Bairro: Vila Nova
CEP: 89.237-100 Joinville - SC 
Brazilië

tel: +55 47 3278 4028
fax: +55 47 3278 4029
marc.heitmann@ah-meyer.com

ZUID-AMERIKA

8 ZwITSErLaND
BEaT BUCHEr aG
Leuchten
Technischer Grosshandel
Konstanzerstr. 58
8274 Tägerwilen
Zwitserland

tel: +41 (71) 666 71 71
fax: +41 (71) 666 71 00
info@bucherWeb.ch 

9 OOSTENrIJK
SCHMaCHTL GMBH
Pummerer Str. 36, 4020 Linz
Oostenrijk

tel:  +43 (732) 76 46 0
fax:  +43 (732) 78 50 36
office.linz@schmachtl.at

10 SpaNJE
wIELaND ELECTrIC S.L.
C / Maria Auxiliadora 2 bj.
08017 Barcelona
Spanje

tel: +34 (93) 2 52 38 - 20
fax: +34 (93) 2 52 38 - 25
admin@wieland.es

11 TUrKIJE
ErK MüHENDISLIK ELEKTrIK  
TIC. LTD. STI.
Küçükyali Is Merkezi D Blok No:4
34852 Maltepe / Istanbul
Turkije

tel: +90.216 366 37 85
fax: +90.216 366 37 8
mesut@erkmuhendislik.com

12 ISraËL
aparT INVESTMENT &  
TraDE LTD.
26/12 HATAS st.
44641 KFAR SABA
Israël

tel: +972 (9) 7 65 45 42
fax: +972 (9) 7 66 07 19
apart@bezeqint.net
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a. & H. Meyer GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Duitsland
 
T. +49 (5265) 94 88-0
F. +49 (5265) 94 88-11
www.ah-meyer.de

a. & H. Meyer Brazilië 
Industria de Material Elétrico Ltda. 
Rua Bento Torquato da Rocha 311
Bairro: Vila Nova
CEP: 89.237-100 Joinville - SC 
Brazilië

T. +55 47 3278 4028
F. +55 47 3278 4029
www.ah-meyer.com.br

a. & H. Meyer Sdn Bhd 
528797-M
3, Jalan Astaka U8/84
Section U8, Bukit Jelutong
40150 Shah Alam
Selangor, Maleisië

T. +60 3 7845 7277
F. +60 3 7845 2155
www.ah-meyer.com.my


