BOUW
Sinds de oprichting in 1930 heeft TKF zich ontwikkeld van
een kabelproducent tot een technologisch toonaangevende
leverancier van connectivity-oplossingen. Met een breed
portfolio kabels, systemen en diensten bieden wij klanten
wereldwijd oplossingen voor het creëren van veilige en
betrouwbare energie- en dataverbindingen.
Als onderdeel van het technologiebedrijf TKH Group NV heeft
TKF toegang tot baanbrekende oplossingen, concepten
en technologieën. Met onze brede verscheidenheid aan
zusterbedrijven kunnen wij binnen de TKH Group onze klanten
complete oplossingen bieden en daarmee geheel ontzorgen.
Spinnerstraat 15 | Postbus 6 | 7480 AA Haaksbergen
Telefoon: +31 (0)53 573 22 55 | E-mail: info@tkf.eu
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SPECIFICATIES
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REFERENTIES

Assortiment:
Haspels van 600 mtr/ dozen van 150 meter
3- of 4-aderige kabels, 2,5 mm2
3 connectoren, 3/3, 4/4 en 4/3
Eindkap

woningen - Schalkwijk
woningen - Almere
nieuwbouw zorgappartementen - Prinsenbeek
woningen - Rotterdam

WILT U MEER WETEN
OVER POWER-CLICK?
Neem contact op met uw
vertegenwoordiger of met de
afdeling Bouw & Infra bij TKF.

POWER
CLICK

nieuwbouw zorgappartementen - Zierikzee

Eigenschappen:

woningen - Roden

3 of 4 flexibele geleiders, 2,5 mm koper
Dubbel geïsoleerd, geleiders XLPE, mantel PVC
Duidelijke kleurcodering, zowel kabel als
connector
Door de asymmetrische vorm maar op één manier
te gebruiken
Connector: verbindingselement met contact-
messen, en twee kappen
Geen speciaal gereedschap nodig, simpel en snel
met een sleuteltang
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Normen & Certificering:
KEMA KEUR gecertificeerd
Kabel ontworpen volgens NEN – IEC 60277-3 en
KEMA-norm 151-3
Connectoren ontworpen volgens IEC 60998
Het samenstel mag in NEN 1010-installaties o.a. in
kabelkanalen en kokers worden toegepast

woningen - Rotterdam
woningen - Den Burg, Texel
woningen - Nieuwleusen
woningen - Oosterhout
appartementen - Ulft
zorgappartementen - Arnhem
woningen - Nijmegen
woningen - Lent

Telefoon: +31 (0)53 573 22 55
E-mail:
installation@tkf.eu

DE ELEKTROTECHNISCHE
OPLOSSING VOOR HET
NIEUWE BOUWEN
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POWER
CLICK

Installatiegemak, snel en eenvoudig • Installatie in de afbouwfase • Kosten- & tijdbesparend • Reductie van faalkosten • Eenvoudig uit te breiden
Geen speciaal gereedschap nodig • PVC-reductie tot wel 80% • Minder afval op de bouwplaats • KEMA KEUR gecertificeerd

POWER-CLICK: HET ANTWOORD
OP DE VRAAG NAAR EFFICIENCY

DE ELEKTROTECHNISCHE OPLOSSING VOOR
HET NIEUWE BOUWEN

MODERNE BOUWSYSTEMEN
& POWER-CLICK

Flexibel, duurzaam, demontabel bouwen,
herkenbare termen?

Het Power-Click concept is een slim en flexibel alternatief voor traditionele
installatietechniek. Power-Click bestaat uit een speciale bandkabel en
een reeks connectoren waarmee de complete elektrische installatie kan
worden gerealiseerd. Toepassing van Power-Click biedt de mogelijkheid
de elektra-installatie in de afbouwfase uit te voeren en in de toekomst
aan te passen aan veranderende wensen.

Power-Click is toe te passen in een groot aantal bouwsystemen en
concepten, voorzien van bouwkundige leidingruimte en gootsystemen.
Er zijn samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld:
• Gyproc, Cable stud
• Bob-in Masterwall, Boeve afbouw
• Bowall
• Flexcasco, VBI
• RC Panels, scheidingswanden met gootprofielen
•	Flex-Home, een innovatief woningsysteem dat bekroond is met de
Slimbouwen prijs.

U ondervindt het dagelijks: alles moet sneller en voordeliger,
maar zonder dat de kwaliteit daaronder te lijden heeft. Een
uitdaging? Niet als u gebruik maakt van Power-Click. Met deze
innovatie in installatietechniek kunt u uw opdrachtgevers
op hun wenken bedienen. Met Power-Click kunt u de klus
niet alleen sneller (en dus voordeliger) klaren, maar het biedt
ook de gevraagde flexibiliteit. De elektra-installatie kan in de

Gemakkelijk aftakkingen realiseren, met één simpele klik de connector
installeren en eenvoudig op een later tijdstip uit te breiden. Faalkosten en
arbeidsuren worden hiermee fors gereduceerd.

oud

nieuw

afbouwfase worden uitgevoerd; aanpassingen aan de wensen
van de gebruiker kunnen eenvoudig worden gerealiseerd.
Kortom: met Power-Click bent u weer toekomstproof.

Daarnaast kan het Power-Click concept toegepast worden in onder
andere:
• Legrand
• Stago
• Attema systemen
Toepasbaar met alle gangbare merken schakelmateriaal.

Power-Click is KEMA KEUR gecertificeerd en daarmee toepasbaar met NEN 1010.

