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Testen en nog eens 
testen
Elektriciteit is ontegensprekelijk de hoeksteen van 
onze moderne samenleving. Met hernieuwbare 
energie en door de toenemende vraag naar 
elektriciteit om bedrijven en huizen van stroom 
te voorzien, hebben we een ononderbroken 
levering van elektriciteit nodig. Daarom controleren 
en testen we uitvoerig. Niet alleen tijdens 
de productontwikkeling maar ook door onze 
producten herhaaldelijk te testen in verschillende 
omstandigheden, wat resulteert in een kwalitatief 
hoogstaand product. 

Het Elab behoort tot Nexans EUROMOLD. 
Ondanks het eigen beheer, blijft het een 
onafhankelijke test lab die niet alleen hoogwaardige 
certificeringen levert voor Nexans maar ook voor 
andere merken.

Al meer dan 50 jaar is 
uw vertrouwen onze 
krachtigste bron van 
positieve energie
Als je één van onze producten uit de doos haalt en 
je ziet het niveau van perfectie, dan weerspiegelt 
dit het harde werk die de teams van Nexans 
EUROMOLD hebben geleverd. Ze hebben ervoor 
gezorgd dat het product makkelijk te installeren is, 
eenvoudiger dan dit kan niet. Ze garanderen een 
zeer hoge betrouwbaarheid voor de toekomst.

Trust is the most powerful source of positive energy

https://youtu.be/tIO6I_7sgmQ
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Vragen? Wij staan voor 
je klaar
Als je vragen hebt over onze producten of indien 
je problemen hebt met accessoires voor midden- 
en hoogspanning dan willen we dat graag van je 
weten. We willen dat onze klanten een snel en 
nauwkeurig antwoord krijgen op alle vragen of 
problemen waarmee ze te maken krijgen. Zelfs 
voor ongebruikelijke situaties waar de expertise 
van topprofessionals nodig is dan kunnen 
jullie vertrouwen op de expertise van Nexans 
Euromold. We streven steeds naar een degelijke 
en betrouwbare oplossing.

Gaat vele tientallen 
jaren mee
We begrijpen hoe belangrijk het is om onze 
klanten een stabiel en onfeilbaar product te 
kunnen aanbieden die vele tientallen jaren mee 
gaat. We begrijpen deze nood, dat hebben 
we altijd gedaan. We zorgen er voor dat onze 
producten altijd aan die verwachtingen voldoen.
 
De levensduur van onze accessoires kan 
oplopen tot 50 jaar (indien correct geïnstalleerd). 
Sommige van de EUROMOLD-accessoires die 
30 jaar geleden werden gelanceerd, staan nog 
steeds in de catalogus en blijven bestsellers. 
Nexans EUROMOLD is de leider op de markt 
van stekkers. De meeste van onze producten zijn 
erkend als referentie op het gebied van kwaliteit 
en techniciteit.

Trust is the most powerful source of positive energy

Quality and Trust

https://youtu.be/tIO6I_7sgmQ



