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Rexel Group 
Als expert in multi-channel distributie voor de energiesector helpt Rexel 
zijn professionele klanten om innovatieve en duurzame oplossingen te 
implementeren, waar ze zich ook bevinden. 

21 landen 

1.900 agentschappen

26.000 medewerkers

27% residentieel

43% tertiair

30% industrie

POWERUP 2025: DE NIEUWE STRATEGISCHE ROUTEKAART VAN REXEL 
De elektrificatie versnellen

Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zal het aandeel van elektriciteit 
in het wereldwijde energieverbruik tegen 2050 verdubbeld zijn. De Net Zero agenda, 
de daaruit voortvloeiende actieplannen en de noodzaak om de energievoorziening 
veilig te stellen, moedigen een grotere afhankelijkheid aan van koolstofvrije energie en 
elektriciteit.
Binnen deze materie is Rexel volledig uitgerust om de groeikansen aan te grijpen.

cijfers 2022

REXEL CLIMATE SCHOOL
Inspelen op de klimaatuitdaging

De klimaatverandering heeft steeds meer invloed op de levensomstandigheden van de 
wereldbevolking. De vermindering van de uitstoot van broeikasgassen is meer dan een 
uitdaging, het is een noodzaak geworden. Deze uitdaging, de grootste van onze eeuw, 
staat centraal in de strategie van Rexel. De Groep handelt met ambitie, duidelijkheid 
en een gevoel van samenwerking.
De Rexel Climate School, ontworpen als een informatieplatform, zal werknemers de 
middelen verschaffen die ze nodig hebben om elke dag bij te dragen aan het duurzamer 
maken van de activiteiten van Rexel en zijn klanten.

OVER REXEL
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Rexel Belgium
De missie van Rexel is om alle spelers in de energiewereld permanent te 
begeleiden en hen te helpen om waarde te creëren en hun activiteiten te 
optimaliseren.

ONZE OPERATIONELE WERKING STEUNT OP: 

een netwerk van 51 filialen

800 toegewijde medewerkers en specialisten

ONZE VISIE

Dé referentie zijn door zich als een flexibele, veerkrachtige en 
verantwoordelijke partner op te stellen in de wereld van energie.

SAMEN ZORGEN ZE VOOR:

635 miljoen € omzet in 2022

50% omzet via e-commerce/EDI

ONS AANBOD BESTAAT UIT:

meer dan 55.000 referenties permanent in voorraad

ONZE CONSTANTE INNOVATIE MAAKT VAN REXEL

marktleider in energie-efficiënte producten en 

oplossingen sinds 2013

KOPLOPER IN ELEKTRISCHE VOORUITGANG

Rexel levert voortdurend inspanningen om duurzame oplossingen 
aan te bieden en neemt zijn verantwoordelijkheid op tegenover 
de maatschappij en het milieu. We zetten ons in voor een veilige, 
comfortabele, efficiënte en duurzame wereld en begeleiden onze 
klanten in de volledige energietransitie. 

AANBIEDER VAN TOTAALOPLOSSINGEN

Klanten rekenen op de kennis en ervaring van Rexel op het gebied van 
energiebesparing, technisch beheer van gebouwen, hernieuwbare 
energie en efficiënte elektrische oplossingen. We helpen elektrische 
installateurs uit de residentiële, industriële en tertiaire markt, maar 
focussen ook op oplossingen en technische bijstand op maat in 
gespecialiseerde markten.

OVER REXEL
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Onze filialen hebben uitgebreide openingsuren 
vanaf 6u30 en dankzij hun goede positionering bent 
u nooit langer dan 20 minuten onderweg naar uw 
dichtstbijzijnde filiaal. 

Onze specialisten en vertegenwoordigers begeleiden 
de klanten in elke stap van hun project en bieden 
ondersteuning aan de hand van onder andere 
opleidingen en lokale events. Met deze aanpak 
trachten we het leven van de klant zoveel mogelijk te 
vereenvoudigen. 

Door de klant centraal te plaatsen, verzekert Rexel een 
gemakkelijke toegang tot zijn producten, services en 
oplossingen, via:

• 51 filialen

• vertegenwoordigers

• specialisten

• opleidingen

• e-commerce

De klant staat centraal
Het is van essentieel belang om dicht bij onze klanten te staan. Een 
persoonlijke aanpak zit in ons DNA. Iedere klant heeft zijn eigen, 
toegewezen contactpersoon. 

KlantenONZE MEERWAARDE
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RESIDENTIEEL

De woningmarkt omvat zowel nieuwbouw- en renovatieprojecten. 
Energiezuinig bouwen en verbouwen is actueler dan ooit. Door 
ondersteuning te bieden op het vlak van de toegenomen normen en de 
integratie van de nieuwste technieken, staan we de installateur bij in zijn 
volledig aankoopproces en daily business.

INDUSTRIE

De optimalisatie van kosten en energieprestaties zijn centrale uitdagingen 
voor de industriële markt. Rexel oriënteert zich met een gedreven 
team specifiek naar grote industriële bedrijven. We geven het juiste 
technisch advies en bieden innovatieve oplossingen voor automatisatie, 
onderhoud, verdeelborden, … in combinatie met een uitgebreid industrieel 
productgamma en logistieke service.

TERTIAIR

De energieprestatie van gebouwen is een centrale uitdaging voor de 
tertiare sector. Rexel helpt om het verbruik te verminderen en tegelijkertijd 
het comfort en de veiligheid te verbeteren. 

We bieden een op maat gemaakte oplossing aan grote installatiebedrijven 
bij tertiaire projecten en openbare gebouwen, waaronder ziekenhuizen, 
hotels en scholen. Aan de hand van een grondige evaluatie van het project 
met een bijhorende studie, bieden we de meest passende oplossing met 
als doel de energieprestatie van het gebouw te verbeteren zonder afbreuk 
te doen aan comfort en veiligheid. 

Drie belangrijke markten
Dankzij hun deskundigheid en marktkennis slaagt Rexel erin 
innoverende en technische oplossingen aan te bieden voor de 
residentiële, industriële en tertiaire markt.

KlantenONZE MEERWAARDE
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Klanten

Ons uitgebreid gamma
Rexel heeft aandacht voor de noden van zijn klanten en zoekt naar mogelijkheden 
om hen te helpen bij hun ontwikkeling. Daarom bieden wij voortdurend nieuwe en 
innovatieve productgamma’s en geavanceerde technologieën aan.

• Energiedistributie & beveiliging
• Motoren beveiligingen & sturingen
• Kasten
• Programmeerbare automatisatie
• Connectoren & aansluitingen
• Detectie
• Verdeelkasten
• Bedieningseenheid en signalisatie
• Voeding & back-up
• Machineveiligheid

INDUSTRIE
industrie@rexel.be

• Decoratieve binnenverlichting
• Functionele binnenverlichting
• Buitenverlichting
• Lampen
• Veiligheidsverlichting
• Voorschakelapparatuur
• Atex producten

VERLICHTING
lighting@rexel.be

• Schakelmateriaal
• Energiedistributie & beveiliging
• Rechthoekige pvc kabelgeleiders
• Inbouw- & aftakdozen
• Aansluiten & bevestigen
• Verdeelkasten
• Cablagetoebehoren & -identificatie
• Toebehoren gebouw
• Bediening & beheer modulair
• Connectoren & aansluitingen
• Aansluiting op het elektrische net

RESIDENTIEEL
residential@rexel.be

• Automatisatie gebouw
• Parlofonie
• Brand
• Videobewaking
• Toegangscontrole
• Batterijen
• Bediening & beheer modulair
• Sonorisatie
• Energiedistributie & beveiliging

VEILIGHEID & COMFORT
securitynl@rexel.be

• Warmte- & brandbestendige kabel
• Industriële kabel
• Ronde kabelgeleiders
• Kabel & draad huishoudelijk
• Rechthoekige metalen kabelgeleiders
• Communicatiekabel
• Fotovoltaïsch
• Netwerkkabel
• Cablagetoebehoren & -identificatie
• Bevestiging
• Rechthoekige PVC kabelgeleiders

KABELS & KABELGOTEN
cables@rexel.be

• Netwerk- & koperkabel
• Datakasten & toebehoren
• Netwerkbescherming
• Glasvezel producten
• Draagbare meettoestellen
• Netwerkproducten & toebehoren
• Netwerk testen & meten
• Cablagetoebehoren & -identificatie
• Voeding & back-up
• Videobewaking
• Netwerk tools (gereedschap)
• Aansluiten & bevestigen
• Kasten & verdeelkasten
• Instrumentatie & meetprocessen

DATA
conectis@rexel.be

• Draagbare meettoestellen
• Handwerktuigen
• Cablagetoebehoren & -identificatie
• Bevestiging
• Uitrusting ter bescherming/beveiliging

GEREEDSCHAP
tools@rexel.be

• Huishoudelektro
• Inbouw koken
• Vrijstaand koelen
• Inbouw koelen
• Inbouw wassen
• Vrijstaand wassen
• Beeld
• Batterijen & zaklampen, worklights
• Vrijstaand koken
• Kleine huishoudtoestellen
• Professioneel

HUISHOUDELEKTRO
wbnl@rexel.be

• PV zonnepanelen
• Omvormers
• Home storage systemen
• Thuisbatterijen
• Ontkoppelkasten
• Monitoring & montagesystemen
• Toebehoren

PV
solar@rexel.be

• Ventilatie units & -kanalen
• Meetinstrumenten
• Toebehoren

VENTILATIE
ventilation@rexel.be

• Warmtepompen & boilers
• Vloerverwarming
• Radiatoren 
• Airconditioning
• Intelligente thermostaten
• Infrarood
• Toebehoren

VERWARMING/KOELING
hvac@rexel.be

• Laadpunten & -kabels
• Software
• Gespecialiseerde beveiligingen
• Fietslaadpunten
• Toebehoren

EV
ev@rexel.be

ONZE MEERWAARDE
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Netwerk
Rexel is steeds in de buurt met een uitgebreid netwerk van 51 filialen.

Aalst 
053 60 62 00
aalst@rexel.be

Aalter
09 352 07 70
aalter@rexel.be

Aartselaar
03 870 82 70 
aartselaar@rexel.be

Alleur
04 364 02 30 
alleur@rexel.be

Antwerpen Haven Noord
03 541 40 15 
havenantwerpen@rexel.be

Arlon
063 42 02 20 
arlon@rexel.be

Bastogne
061 21 12 02 
bastogne@rexel.be

Brugge
050 37 36 41 
brugge@rexel.be

BRUSSEL
Sales office:
Tel: 02 711 00 10
bru@rexel.be
Local agencies:
Anderlecht
02 526 12 26 
Groot-Bijgaarden
02 482 48 99 
Ixelles
02 347 30 55 
Woluwe
02 711 00 10 

Dendermonde (Trilec)
052 25 80 00
dendermonde@rexel.be 

Gent
09 254 17 11 
gent@rexel.be 

Gent UZ (Trilec)
09 216 00 00
gentuz@rexel.be

Gembloux (Trilec)
081 62 04 60
gembloux@rexel.be 

Halle (Trilec)
02 361 08 00
halle@rexel.be

Haren (Trilec)
02 240 76 80
haren@rexel.be

Hasselt
011 85 93 60 
hasselt@rexel.be

Herentals
014 28 55 40 
herentals@rexel.be

Houthalen (Trilec)
011 60 07 20
houthalen@rexel.be 

Ieper
057 47 00 57 
ieper@rexel.be

Jumet
071 34 92 10 
jumet@rexel.be

Kessel-Lo
016 26 20 20 
kessello@rexel.be

Kortrijk
056 43 00 80 
kortrijk@rexel.be

Libramont
061 23 09 88 
libramont@rexel.be

Liedekerke (Trilec)
053 64 66 10
liedekerke@rexel.be

Lier
03 489 26 16 
lier@rexel.be

Marche-en-Famenne
084 31 18 93 
marcheenfamenne@rexel.be

Marcinelle
071 42 31 31 
marcinelle@rexel.be 

Merksem (Trilec)
03 360 90 41
merksem@rexel.be 

Mol (Trilec)
014 31 86 53
mol@rexel.be 

Mons
065 40 40 10 
mons@rexel.be 

Naninne
081 40 99 10 
naninne@rexel.be

Overpelt
011 39 74 74 
overpelt@rexel.be

Roeselare
051 23 88 88 
roeselare@rexel.be

Ronse (Trilec)
055 23 70 71
ronse@rexel.be 

Saint-Ghislain (Trilec)
065 76 71 11
saintghislain@rexel.be

Sint-Job
03 663 56 50 
sintjob@rexel.be

Sint-Martens-Latem
09 282 90 00 
sintmartenslatem@rexel.be

Sint-Niklaas
03 780 76 20 
sintniklaas@rexel.be

Sint-Niklaas (Trilec)
03 766 08 50
sintniklaas_t@rexel.be 

Tournai
069 53 27 40 
tournai@rexel.be 

Turnhout
014 41 65 31 
turnhout@rexel.be

Verviers
087 30 72 11 
verviers@rexel.be

Vichte (Trilec)
056 77 23 23
vichte@rexel.be

Waregem
056 60 77 81 
waregem@rexel.be

Wauthier-Braine
02 681 16 30
wauthier_braine@rexel.be 

Wavre
010 81 61 71 
wavre@rexel.be

Wijnegem
03 360 36 00 
wijnegem@rexel.be

Zwevegem 
056 72 71 88 
zwevegem@rexel.be

KlantenONZE MEERWAARDE
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De efficiëntie van onze logistiek:

• Centraal magazijn van 21.600 m²

• Meer dan 55.000 referenties permanent in voorraad

• Leveringen van artikels in voorraad op de volgende dag 

   (weekendbestellingen worden op maandag geleverd)

• Night&Day nachtsassen

• Gepersonaliseerde logistieke oplossingen

• ISO gecertifieerd

Services op maat:

• Stock / Process

• Delivery On Line

• MRO / Labeling

• 24-hour service

• Atelier (montage op maat)

• Express leveringen

• Werflevering

• Pre alert

• Snijden van kabels op de gewenste lengte

VANUIT 1 CENTRAAL LOGISTIEK CENTRUM KUNNEN BINNEN 24 UUR  

MEER DAN 55.000 REFERENTIES WORDEN GELEVERD

Night & Day nachtsassen 

Rexel stelt meer dan 44 Night & Day nachtsassen gratis ter 
beschikking. Deze zijn 24/7, 365 dagen per jaar open.

Eén enkele code is voldoende om toegang te krijgen tot al deze 
sassen en om uw bestellingen vanaf 5u ‘s morgens af te halen.

Smart Store 

Rexel opende in 2020 een eerste Smart Store in Marcinelle. Deze 
geautomatiseerde shop zal de klanten de mogelijkheid bieden om 
ook buiten de openingsuren ter plaatse materiaal te bestellen en 
op te halen. 

• 1.000 referenties

• Essentiële producten voor  
  de installateur

• 24/7 toegankelijk via code 
  Night & Day

Logistiek
Onze uitgebreide, logistieke mogelijkheden zorgen ervoor dat wij u een 
gevarieerd en courant productgamma kunnen aanbieden met de snelste 
leveringsmogelijkheden en met de beste service. 

DistributieONZE MEERWAARDE
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24/7 bestellen

Click & Collect

Track & Trace

Facturen duplicaten

Uw offertes ontvangen

Handige configuratoren

Stel voor aan uw klanten

Live-chat assistentie
*Voor het materiaal in voorraad

Online bestellen was nog nooit zo eenvoudig

• Uitgebreid productengamma 

• Barcode of QR-code scannen om snel te zoeken

• Beschikbaarheid en prijzen in real-time

• Leverings- of afhaalmethode kiezen

• Track & Trace

• Click & Collect

• Geolocalisatie

• Technische fiches 

INNOVEREN EN GROEIEN DOOR MIDDEL VAN DIGITALE TECHNOLOGIE

NETSTORE.BE 
Uw persoonlijke assistent

Alle bestellingen vòòr 19u (vrijdag: 18u) worden de volgende werkdag geleverd*

NETSTORE APP 
Uw mobiele assistent

E-PROCUREMENT 
System-to-system integratie

Uw noden gelinkt aan onze oplossingen 

• Integratie met alle systemen

• Web services - API Rexel

• E-catalogi

• Punch-out

• Rexel barcode scanners

• E-bestellingen

• E-facturen

Geavanceerde webshop

LIGHTING SELECTOR
Met de Lighting Selector vind je snel en eenvoudig de juiste armatuur voor jouw behoeften uit een 

selectie van meer dan 50.000 producten op Netstore. Met zijn 16 filteropties die kunnen worden 
gecombineerd, vind je gemakkelijk het product dat aan jouw verwachtingen voldoet.

new

E-commerce
Via Netstore gaan we alles centraliseren voor onze klanten: offertes, 
calculatietools, promoties, bestellingen, track & trace, facturen, retours en 
ondersteuning via livechat.

DistributieONZE MEERWAARDE
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Lightlab
Lightlab is het verlichtingsteam van Rexel Belgium en vormt een platform 
waar fabrikant, architect, interieurontwerper, installateur en bouwheer 
nauw samenwerken op het vlak van verlichting.

lighting@rexel.be

• 13 concepts in heel België

• 73 verlichtingsspecialisten

• Persoonlijk advies

• Lichtstudies & 3D plannen

• Geïntegreerd totaalaanbod

• Lichtsturing met o.a. KNX

Lightlab biedt u meer aan dan enkel de 
verkoop van technische en decoratieve 
verlichting.

Onze specialisten... 
       ... werken een volledige lichtstudie uit 
       ... analyseren wat u kunt besparen met  
          energiezuinige verlichting 
       ... integreren lichtsturing met KNX,  
          home automatisatie,... 
       ... blijven op de hoogte van het reilen en  
          zeilen in de verlichting door continu  
          opleiding

Lightlab is actief binnen verschillende 
divisies: residentieel, industrie, outdoor, 
office, horeca, shops, ...

Lightlab is niet merkgebonden. Wij kunnen 
een zeer uitgebreid gamma aan technische, 
architecturale en decoratieve verlichting in 
uw project integreren, geheel volgens smaak 
en budget.

Expertises & servicesONZE MEERWAARDE
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Energie distributie center
Het Energie Distributie Center zorgt voor de berekening en dimensionering 
van laagspanningskasten met respect voor de huidige normen.

alsb@rexel.be

• Efficiënte installatie

• Uitgebreid gamma merken van topleveranciers, waaronder  
   Schneider, Legrand en Hager

• Deskundig advies

• Compleet productassortiment met alle nodige toebehoren.

• Logistieke service en afterservice 
  
   

WAT BETEKENT DIT VOOR U?

Expertises & servicesONZE MEERWAARDE

• Analyse van het project in samenwerking met de klant

• Berekening van de energieverdeling naar beveiliging,  
   kortsluitingsstroom, maar ook naar type kabel toe

• Advies in optimaliseren van uw energieverbruik

• “Geconnecteerde” borden => monitoring vanop afstand

• Energiemeting en spreiding van uw verbruik

• Offerte op maat

• Assistentie bij indienststelling

• Opleidingen voor onze klanten in samenwerking met onze  
   partner-levernanciers

ONZE SERVICE:
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Industriële automatisatie
Rexel is door Schneider Electric gecertifieerd als een Alliance Industriële 
Automatisatie Distributeur (AIAD). 

iad@rexel.be

Industriële automatisatie & de 4 troeven van Rexel

1.  Rexel heeft specialisten in huis met EcoStruxure expertise.

2.  Een ruim aanbod tools en oplossingen, dankzij ons  
     partnerschap met Schneider Electric.

3.  Lokale ondersteuning en projectbegeleiding.

4.  Een kleine investering kan al een groot rendement opleveren.

Maak gebruik van de mogelijkheden van slimme, geconnecteerde 
technologieën met EcoStruxureTM, Schneider Electric’s IoT-
gebaseerde architectuur en platform.

VOORDELEN VAN REXEL ALS AIAD-PARTNER

Lokale partner 
Combinatie van de oplossingsexpertise van Schneider 
Electric met lokale marktinformatie.

Kennis van uw business 
Directe toegang tot kennisbank van Schneider 
Electric (training, documentatie, ...)

EcoStruxure expertise 
Profiteer van de voordelen van het IoT en versnel uw 
digitale transformatie.

Ondersteuning & projectbegeleiding 
Onze specialisten staan voor u klaar om een oplossing 
te implementeren op basis van uw behoeften.  

Extra digitale services 
• Apps, analytics, services
• Edge control
• Connected products

Rexel IAD centra

Expertises & servicesONZE MEERWAARDE
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Multi energie
Ons team van specialisten in PV, ventilatie, verwarming/koeling en EV staat 
u met raad en daad bij in al uw multi energie projecten en biedt u de juiste 
oplossingen aan voor een optimale autoconsumptie. 

MULTI ENERGIE HUBS

Regio Oost- & West-Vlaanderen:
HUB Gent: 09 247 12 32
MEowvlaanderen@rexel.be

Regio Antwerpen, Limburg & 
Vlaams-Brabant:
HUB Herentals: 014 94 50 98
MEantwerpenlimburg@rexel.be

SERVICES IN HERNIEUWBARE ENERGIE

• Online configuratoren in laadpalen, ventilatie, verwarming en PV

• Periodieke opleidingen per techniek

• Studie op maat van jouw project in hernieuwbare energie

• Legplannen in ventilatie en vloerverwarmingPV

VENTILATIE

EV

TOEKOMST GERICHT OP ELEKTRIFICATIE

De klimaatverandering en de energieprijzen doen ons nog meer de weg van groene 
energie inslaan. Rexel stoomt zich dan ook volledig klaar op een toekomst die gericht 
is op elektrificatie van verschillende technieken. We begeleiden zowel de elektro-
installateur als de verwarmingsspecialist bij deze energietransitie. 

De nood aan ondersteuning is groot en daarom zetten wij een gestructureerd 
communicatie- en opleidingsplan op waar we klanten informeren over de 
mogelijkheden van duurzame technieken, vertellen waar de kansen liggen en hoe we 
hierop samen kunnen inspelen. 

CAPACITEITSTARIEF & SMARTGRID 

De invoering van het capaciteitstarief doet ons nadenken over hoe we ons verbruik 
kunnen spreiden. Met de toenemende elektrificatie wordt het belang van sturing van 
verbruikers dus steeds belangrijker en voordeliger. De warmtepomp, de laadpaal of 
andere verbruikers zo gaan sturen dat ze in werking treden wanneer er bijvoorbeeld 
weinig ander verbruik is, zorgt ervoor dat het net minder belast wordt en zorgt vanaf 
2023 ook voor een aanzienlijke besparing op de elektriciteitsfactuur. 
Smartgrid is de volgende stap in de duurzame transitie. Door de veranderende wet- 
en regelgeving zal het steeds interessanter worden om toestellen slim te combineren 
met een PV-installatie of de opgeslagen energie in een thuisbatterij.

Ons Multi Energie-team helpt jou graag verder voor bijkomend advies en 
ondersteuning om de energiekosten daadwerkelijk te beheersen.

VERWARMING/KOELING

Expertises & servicesONZE MEERWAARDE
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Flex à la carte
Figibel: boegbeeld van de voorbedrade buis.

figibel@rexel.be

Behalve een uitgebreid aanbod in standaard voorbedrade 
flexibele buizen, biedt Figibel ook voorbedrade flexibel à la 
carte. In hun eigen atelier is Figibel in staat om nagenoeg 
alle kabels te verwerken. Figibel werkt vanuit de behoefte van 
de installateur en zoekt mee naar oplossingen. Ze bedraden 
uw kabel op maat of stellen draden/kabels samen in flexibele 
buis.

FLEX CONFIGURATOR OP NETSTORE:

• Vind met het grootste gemak uw voorbedrade buizen

• Combineer tot 3 verschillende kabels in 1 Flex

• Kies uit 4 verschillende buisdiameters*

• Levering van uw Flex à la carte binnen 48 uur**

*Indien technisch mogelijk
**Na goedkeuring van offerte

Expertises & servicesONZE MEERWAARDE
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Conectis conectis@rexel.be

CONECTIS, WHAT’S IN A NAME?

Achter Conectis schuilt een geolied team van specialisten 
die met hun specifieke technische kennis in het datagamma 
dagelijks ter beschikking staan ter ondersteuning van de 
klant. 

We starten met het in kaart brengen van de noden en te bekijken 
wat de mogelijkheden zijn binnen ons leveranciersaanbod 
om te kunnen voldoen aan de vraag. We geven graag onze 
productkennis door, helpen de installateur met het uitwerken 
van een bijhorende offerte en de uiteindelijke aankoop van 
zijn materiaal. Ook daarna blijven we beschikbaar voor verder 
advies.

TOEPASSINGEN

• Koper-en glasvezelbekabeling 
• Open racks, datakasten en wandkasten 
• UPS en PDU’s
• Actieve netwerkcomponenten 
• PoE Switches en Wifi Access Points 
• Testers voor databekabeling  
• Data Center infrastructuur

TROEVEN

+ Expertise in koper- en glasvezelnetwerken
+ Uitgebreid gamma kwalitatieve merken
+ Gigamedia: eigen, uitgebreid en sterk merk
+ Hands-on workshops

MARKTAANWEZIGHEID

De projecten bevinden zich op bedrijfsniveau, gaande van 
magazijnen, KMO-units, fabrieken… tot het uitbouwen van volledige 
datacenters.
Binnen het gedeelte data hebben we naast de gekende merken, 
zoals Panduit, Legrand, Corning, Nexans, Fluke, ... ook ons eigen 
merk, Gigamedia, ter beschikking.

Gigamedia gigamedia@rexel.be

GIGAMEDIA biedt een compleet assortiment 
innovatieve oplossingen voor installateurs, 
integratoren en studiebureaus, in het kader van 
projecten voor smart building technologies: koper-
en glasvezelbekabelingsystemen, inclusief racks, 
tools, PoE Switches, wifi access points, accessoires 
en toepassingen voor beveiliging, videobewaking, 
geluid en toegangscontrole. 

Elke productlijn wordt ontwikkeld door een team 
van experts, die luisteren naar de behoeften van 
de klant en behoeften op het terrein met als doel 
de betrouwbaarheid en duurzaamheid van uw 
bekabeling en netwerkinfrastructuur te verzekeren.
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Esabora

Esabora, een oplossing voor elektro-installateurs, multi- 
energie installateurs en aannemers.

Meer dan een softwareoplossing, een bedrijfsexpertise.

Vereenvoudig uw dagelijks leven met de voor u ontworpen 
hulpmiddelen.

Verhoog de efficiëntie in het beheer van uw offertes, facturen 
en orders.

Optimaliseer uw rentabiliteit met uitgebreide analyses

esabora@rexel.be

BU
Jouw bedrijf 
beheren was nog 
nooit zo eenvoudig 
met onze Business 
software.

SC
Maak eenvoudig uw 
lay-outs en bespaar 
tijd met onze 
Schema-software.

MO
Uw bedrijf binnen 
handbereik met 
onze mobiele 
applicatie.

Trace Software

elec calc™ is een software-
oplossing voor het ontwerp 
en de berekening van hoog- 
en laagspanningsinstallaties. 
Deze efficiënte en intuïtieve 
software maakt het voor professionals 
op elektrotechnisch gebied mogelijk, 
om hun projecten van elektrische 
installaties te ontwerpen, te berekenen en te dimensioneren, 
in real time en volgens de internationale geldende normen.

FUNCTIES:

ELEKTROTECHNIEK

Bestaand uit archelios™ PRO 
en archelios™ CALC, is 
archelios™ Suite een 
complete oplossing die 
het mogelijk maakt, een 
volledig PV-project te 
beheren, van het 3D-ontwerp en de layout van zonnepanelen, 
tot de dimensionering volgens de normen, met de opbrengst- 
en rentabiliteitsstudie

• 3D-modellering
• Layout en bekabeling van 
 zonnepanelen
• Beheer van zelfconsumptie
• Opbrengst- en 
 rentabiliteitsstudie
• Database van meerdere  
 leveranciers

ZONNE-ENERGIE

• Tekenen van  
 eendraadschema’s
• Dimensionering op AC- en DC- 
 kringen
• Controle volgens de norm IEC- 
 60364
• Opmaak van berekeningsnota’s
• Database van meerdere 
 leveranciers

• Ontwerp van elektrische 
 netten
• Berekening van  
 kortsluitstromen
• Controle volgens het AREI
• Beheer van vermogensbalans
• Database van meerdere  
 leveranciers

• Beheer van coördinatie
• Analyse van 
 functioneringswijzen
• Dimensionering van EV- 
 chargers
• Weergave van CAD-tekenen
• Opmaak van  
 berekeningsnota’s

alsb@rexel.be solar@rexel.be

Expertises & servicesONZE MEERWAARDE
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Now, you are in charge
Haal energie uit een job bij Rexel en stroom door naar een 
dynamische en duurzame toekomst.

REXEL ACADEMY

De plannen om een Rexel Academy op te richten, krijgen vorm. Via dit 
platform willen we mensen zonder affiniteit met elektriciteit de juiste 
bijscholing geven. Dat helpt ons bij de zoektocht naar gemotiveerde 
medewerkers die matchen met onze bedrijfsfilosofie, ze aan te werven 
en aan ons te binden. 

WERKEN BIJ REXEL, DAT IS:

1. Connecteren met collega’s en klanten. Geen  
 stoerdoenerij, maar eerder snoerdoenerij.

2. Elke dag energie krijgen van wat je doet.

3. Je eigen groeitraject mee uitstippelen en  
 doorstromen naar een dynamische toekomst,  
 want … you are in charge!

4. Actief bijdragen aan een duurzame wereld.  
 Jij maakt mee het verschil. Echt waar.

5. Proactief jezelf en onze klanten uitdagen om  
 ook het verschil te maken in de snel  
 veranderende wereld van de energie.  
 Want, je raadt het al: you are in charge!

6. Dagelijks onze eigen energie en motivatie  
 uitstralen naar klanten en collega’s.  
 No matter watt.

Onze medewerkers maken het verschil
Onze Rexeliens zijn onze ambassadeurs voor een duurzame toekomst. Ze dragen hun steentje bij aan 
de toekomstgerichte en ecologische visie van het bedrijf en helpen de klant bij de verduurzaming van 
zijn activiteiten.

Bekijk onze openstaande vacatures
www.rexel.be/jobs

MensenONZE MEERWAARDE

NOW, YOU ARE IN CHARGE

Met CHARGE verwijzen we naar:
• Jezelf energie geven
• Jouw collega’s opladen met enthousiasme
• Onze organisatie voorzien van jouw positieve lading
• Onze klanten van de nodige stroom voorzien

IN CHARGE wil zeggen:
• Autonomie en verantwoordelijkheid krijgen
• De leiding krijgen over ons persoonlijk welzijn en onze groei
• De energiebron zijn van de organisatie

Begin 2023 ontving Rexel Belgium voor de tweede keer op rij het Top Employer Certificaat. Bedrijven 
die deze certificering krijgen, engageren zich om hun medewerkers de best mogelijke werkomgeving 
te bieden aan de hand van innoverende HR-praktijken. Zij plaatsen daarbij de betrokkenheid van de 
werknemers, hun engagement en hun welzijn centraal.
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Energiemanagement is door de stijgende 
bevolking en de toenemende schaarste van 
natuurlijke energiebronnen uitgegroeid tot 
een primaire bekommernis, temeer omdat de 
effecten van de klimaatverandering verergeren. 

ONZE ECOLOGISCHE ENGAGEMENTEN
Als verantwoorde partner trachten we zo duurzaam mogelijk te 
ondernemen. We bevinden ons op het kruispunt waar cruciale keuzes 
rond energie gemaakt moeten worden, nu fossiele brandstoffen en 
gas steeds vaker plaats maken voor duurzamere oplossingen. We 
assisteren de installateurs in deze energietransitie en gidsen hen naar 
een totaaloplossing voor hun eindklanten via de beste producten, 
opleidingen door onze specialisten of bij fabrikanten.

Die strategie past in de ESG-doelstellingen en het strategisch plan 
van de groep, PowerUP 2025, waarmee we een antwoord willen 
bieden op de uitdagingen rond klimaatverandering, energieprijzen, de 
haperende supply chain, digitalisering en automatisering. 

De daad wordt bij het woord gevoegd. Zo worden alle agentschappen 
uitgerust met laadpalen en zal het wagenpark binnen twee tot drie 
jaar volledig elektrisch zijn. De transportpartner schakelt stelselmatig 
over op elektrische modellen, vooral voor stadscentra. De CO2-uitstoot 
wordt verder gereduceerd door de inzet van groener transport in 
combinatie met het groeperen van de leveringen. 

Daarnaast gaat er veel aandacht naar verdere digitalisering. De 
webshop Netstore is ondertussen goed voor 50% van de omzet 
en maakt het de klant zowel op administratief als logistiek vlak zo 
makkelijk mogelijk. De klant hoeft niet te wachten tot een filiaal 
opengaat, want alles is op elk moment beschikbaar. 

De Rexel Foundation gelooft, samen met de 
aandeelhouders in de energiesector, sterk in 
het belang van onmiddellijke actie en dit door 
een verscheidenheid aan programma’s aan te 
bieden om een betere energietoekomst voor 
ons allen te garanderen.

Onze engagementen
Rexel neemt 100% zijn verantwoordelijkheid als bedrijf en als werkgever. Daarom engageren wij ons 
zowel op sociaal als op ecologisch vlak en werken we actief aan een betere en duurzame toekomst.

Duurzame partnerONZE MEERWAARDE
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We bekijken samen met de klant de meest aangewezen en 
economische oplossing voor zijn project.

We bieden een antwoord op vragen, zoals:

• “Wat betekent de integratie van automatisatie voor uw  
 bedrijf?”
• “Wat is de meest rendabele verlichtingsoplossing?”
• “Wat is het rendement en op welke termijn bij het plaatsen  
 van een thuisbatterij?”

We assisteren u hierbij graag en stellen alles in het teken van 
uw ROI (Return On Investment): wat is de terugverdientijd 
van uw investering? 

ONZE ECONOMISCHE ENGAGEMENTEN

Sinds 2013 steunt Rexel zowel Kom op Tegen 
Kanker voor Vlaanderen als Télévie voor Wallonië 
om allen die rechtstreeks of onrechtstreeks te 
maken hebben of getroffen zijn door kanker een 
hart onder de riem te steken. 

Ook tijdens de Warmste Week dragen wij ons 
steentje bij.

De zware overstromingen die ons land troffen in 
de zomer van 2021, lieten niemand onberoerd. Als 
nationale, maar eveneens als lokale, economische 
speler konden we niet blijven toekijken zonder 
iets te ondernemen. Daarom schonk Rexel 150 
nieuwe huishoudtoestellen aan de sociale 
huisvestingsmaatschappij, Logivesdre. 

ONZE SOCIALE ENGAGEMENTEN

Duurzame partnerONZE MEERWAARDE




