
8 kg

1400
t/min

€€499499
€€699699

€€5959
€€9999

€€849849
€€999999
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Expert service

Kwaliteits producten

Folder 263. Folderaanbiedingen geldig van 03/01/2022 tot en met 31/01/2022.

WASMACHINE BOWAN280V8FG

• Speciale programma’s o.a. Donkere was, Spoelen, Mix/Snel, Fijn/Zijde, Wol/Handwas
• Reload-functie: biedt je de mogelijkheid linnen zelfs na de start van het wasprogramma nog toe te voegen
• AntiVibration design: zeer stil en stabiel • EcoSilence Drive: meest zuinige en stille motor
• SpeedPerfect: perfect schone resultaten, tot drie keer zo snel

KOFFIEPADMACHINE INFINISSIMA KRKP173B10

• 15 bar • Uitneembaar waterreservoir: 1,2 L • Aan/uit-knop
• Meer dan 30 koffiecreaties • Warm & koud-functie
• Ontkalkingsnotificatie

4K UHD TV SCKD55X89J

• 55 inch • 4K UHD LED • 4K HDR Processor X1 • HDR10+
• MotionFlow XR-technologie: vloeiende scènes met snelle bewegingen 
• Dolby Vision en Dolby Atmos: tover je woonkamer om in een ware bioscoop 
• XR Triluminos Pro: breder, nauwkeuriger kleurenspectrum 
• XR HDR Remaster: levensechte kleuren en contrast voor elk object 
• Google TV • Aansluitingen: 4 x HDMI, 2 x USB SOLDEN

winterwinter

http://www.expert.be/
/product/BOWAN280V8FG
/product/KRKP173B10
/product/SCKD55X89J


8 kg

1400
t/min

8 kg

1400
t/min

8 kg

8 kg

€€569569
€€719719

€€719719
   €   €849849

€€749749
   €   €909909

€€349349
              €              €419419

9 kg

1400
t/min

€€999999
    €    €11591159

SOLDENwinterwinter

DROOGKAST SSWQ33G2D4FG

• Bedlinnen programma: vermindert het in de war raken van grote stukken 
wasgoed dankzij een trommel die in beide richtingen draait 

• Diverse speciale programma’s zoals Overhemden, Lingerie, SuperKort 40, 
Hygiëne 

• Optie halve belading • Aansluitset voor de afvoer van het condenswater

DROOGKAST AXT8DSE84PB

• 10 droogprogramma’s o.a. Beddengoed, Katoen ECO, Strijkvrij, Mix, 
Outdoor, Zijde, Wol • AbsoluteCare®-systeem: controleert nauwkeurig de 
trommelbewegingen en de droogtemperatuur 

• Groot display • ÖKOFlow-filtersysteem • ProSense™-technologie
• LED-binnenverlichting

WASMACHINE SSWM14VGH4FG

• Diverse speciale programma’s zoals Hygiëne, Donkere was, Overhemden, 
Outdoor, Dekens, SuperKort 

• Reload-functie: om linnen zelfs na de start van het wasprogramma nog 
toe te voegen • PowerSpeed: een nog beter wasresultaat in kortere tijd

• Aquastop • Klare tekst TFT-display voor intuïtief gebruik
• Eindtijduitstel tot 24 u en aanduiding resttijd

WASMACHINE SSWM14N2A1FG

• Veel speciale programma’s o.a. Jeans, Wol/Handwas, Lingerie, Intensief
• Stille en duurzame IQ-drive-motor 
• VarioSpeed om tot 65% sneller te wassen met een perfect resultaat
• Reload-functie: voeg zelfs na de start van het programma nog wasgoed toe
• Eindtijduitstel tot 24 u en resttijdaanduiding

WASMACHINE BEWTV8712BLW1

• 15 programma’s o.a. Outdoor, Mini 14’, Hemden + steam
• STEAMCURE • AQUAWAVE
• Startuitstel tot 19 u • Resttijdaanduiding
• Optie voor verwijderen dierenharen
• BLDC motor • Stil en krachtige motor met 10 jaar garantie

Mijn Expert heeft een hart 
voor advies. Hij luistert naar 
mijn wensen en samen 
zoeken we naar een toestel 
dat bij me past. 

SOLDEN
winterwinter

/product/SSWM14N2A1FG
/product/SSWM14VGH4FG
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9 kg

1400
t/min

8 kg

11 m 
actieradius

4,5 L 
stofinhoud

58 dB

€€149149
                €                €249249

€€999999
              €              €12991299

€€9999
           €           €119119

€€499499
             €             €649649

€€599599
                €                €799799

€€189189
              €              €249249

€€199199
            €            €299299

€€349349
                  €                  €359359

€€399399
        €        €449449

2,4 L

35 min

18 V

0,8 L

40 min

150 W

SOLDENwinterwinter

WASMACHINE S1WW90T554AAWS2

• AddWash™
• EcoBubble™
• Hygiene Steam
• Digital Inverter (10 jaar garantie)
• Smart Control / SmartThings
• AI control

DROOGKAST S1DV80T5220AWS2

• Condensatie met warmtepomp 
• Digital Inverter (10 jaar garantie)
• Optimal Dry (Sensor programma’s)
• 2-in-1 filter: onderhoud je droogkast eenvoudig
• Smart Control / SmartThings
• AI control

STEELSTOFZUIGER S1VS15T7036R5EN

• Digital Inverter-motor: grote zuigkracht
• Jet Cyclone: uitzonderlijke zuigkracht
• Turbo Action Brush: krachtig op tapijt 
• 99.999% meerlaags filtersysteem
• Digitaal display • 3 borstels, 2 opzetstukken

€€10981098
setprijssetprijs

STRIJKSYSTEEM LSSXTRA

• Continue stoom: 200 g/min
• Geïntegreerde anti-kalkfilter 
• Hygiënische stoom: doodt 99,9% van alle virussen, bacteriën en mijten

STOOMGENERATOR CASV8022C0

• Stoomstoot: 460 g/min
• Stoomafgifte: 125 g/min
• Zoolplaat: Durilium AirGlide Autoclean

STOFZUIGER MET ZAK RORO7487EA

• Vermogen: 400 W • 3 filterniveaus
• Accessoires: parketborstel, turboborstel, meubelzuigmond en stofborstel

STOOMGENERATOR PHGC941560

• Stoomstoot: 460 g/min • Stoomafgifte: 120 g/min 
• Strijk alle stoffen zonder de temperatuur aan te passen 
• Eenvoudig en efficiënt te ontkalken 
• Zoolplaat: T-iconic Glide

STEELSTOFZUIGER B4BCS61PET

• Oplaadtijd: 5 u • Snellader: opgeladen in 80 minuten • 2 standen 
• Bijkomende ProAnimal-borstel • Met wandhouder 
• Inclusief accessoires: lang flexibel kierenmondstuk en meubel- en bekledingsmondstuk

WASMACHINE BEWTV8712BLW1

• 15 programma’s o.a. Outdoor, Mini 14’, Hemden + steam
• STEAMCURE • AQUAWAVE
• Startuitstel tot 19 u • Resttijdaanduiding
• Optie voor verwijderen dierenharen
• BLDC motor • Stil en krachtige motor met 10 jaar garantie

KRUIMELDIEF BDDVJ325BFSQW

• Maximale autonomie: 16 min • Oplaadtijd: 6 u 
• Inhoud stofreservoir: 0,5 L • 2 snelheden • Turboborstel
• Geïntegreerde, verlengbare neus & zachte borstel

+ EXTRA
batterij t.w.v. €89

+ EXTRA
batterij

OP=OP

OP=OP

3,5 bar

2200 W

1,2 L

7 bar

2100 W

2,5 L

7,2 bar

2800 W

1,8 L

/product/CASV8022C0
/product/PHGC941560
/product/LSSXTRA
/product/BDDVJ325BFSQW
/product/RORO7487EA
/product/B4BCS61PET
/product/S1WW90T554AAWS2
/product/S1DV80T5220AWS2
/product/S1VS15T7036R5EN


€€399399
               €               €429429

€€299299
                €                €399399

€€449449
                   €                   €619619

€€299299
              €              €324324

€€579579
              €              €739739

€€699699
                €                €819819

€€499499
          €          €699699

SOLDENwinterwinter

KOEL-VRIESCOMBINATIE S1RB34T601DSAEF

• SpaceMax technologie: meer inhoud
• Digital Inverter-technologie: stil en energiezuinig
• All-Around Cooling: de hele koelkast gelijkmatig gekoeld
• Power Cool + Power Freeze: snel koelen en vriezen
• H x B x D: 185,3 x 59,5 x 65,8

230 l
koelen

no frost

112 l
vriezen

185 cm

177 l
koelen

MinFrost

46 l
vriezen

146 cm

71 l

KOEL-VRIESCOMBINATIE BERDSA240K30WN

• MinFrost: minimale ijsafzetting
• LED-binnenverlichting: duidelijk overzicht van de inhoud
• Omkeerbare deur: deurrichting aanpassen aan de keukenindeling
• Uiterst duurzame glazen platen • Afmetingen: 146,5 x 54 x 57,4 cm

KOEL-VRIESCOMBINATIE SSKG36VVIEA

• LowFrost: snel ontdooien is nu gemakkelijk
• EasyAccess-plateaus: alles gemakkelijk binnen handbereik
• AntiFingerprint: maak een einde aan de storende vingerplekken
• SuperVriezen-knop: vries supergrote hoeveelheden supersnel in
• Afmetingen: 186 x 60 x 65 cm

214 l
koelen

LowFrost

94 l
vriezen

186 cm

39 dB

NoFrost

225 l
vriezen

176 cm

DIEPVRIEZER BOGSN33UWEV

• FreshSense: constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
• VarioZone: uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte
• MultiAirflow-systeem • 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
• 5 transparante diepvriesladen 
• H x B x D: 176 x 60 x 65 cm

INBOUWOVEN BIHBA334BS0

• 3D Hetelucht: perfecte resultaten dankzij een gelijkmatige warmteverdeling 
op 3 niveaus • EcoClean: reinigen is bijna niet meer nodig dankzij de 
speciale coating op de achterwand

• 7 verwarmingswijzen o.a. 3D-warme lucht Plus, Boven-/ onderwarmte, 
Geventileerde infraroodgrill, Pizzastand

• H x B x D: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm

KOOKPLAAT BIPKE61RBA2E

• TouchSelect: eenvoudige selectie van de kookzone en vervolgens het vermogen
• ReStart-functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: pas de warmte nauwkeurig aan 

met 17 vermogensstanden
• Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat
• H x B x D: 4,5 x 59,2 x 52,2 cm

INDUCTIE KOOKPLAAT AGIKB64301XB

• 4 kookzones met boosterfunctie
• Kookplaat met timer, gebouwd voor precisie
• TouchControl-bediening • Promise XL • Inox kader
• Hub2Hood connectie mogelijk: bediening van de dampkap via de kookplaat
• B x D: 57,6 x 51, 6 cm

60 cm

electrisch

58 cm

inductie

SOLDEN
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€€369369
             €             €579579

€€7979
         €         €9999

€€4949
         €         €6464

€€7979
         €         €9999

€€4949
         €         €6969

€€6969
           €           €8989

€€499499
              €              €649649

SOLDENwinterwinter

CAPSULEMACHINE MG11351B

• Een compact, stijlvol en eenvoudig apparaat • Pompdruk 19 bar
• Waterreservoir: 0,7 L • Automatische dosering
• Inclusief: welkomstset met 16 verschillende soorten koffie

ESPRESSOMACHINE DLECAM23120B

• Vermogen: 1450 W •  15 bar • Inhoud waterreservoir: 1,8 L
• Voor bonen of gemalen koffie • Gebruiksvriendelijk • 13 maalstanden
• Automatische uitschakeling • Cappuccinosysteem met RVS-stoompijpje

SOEPMAKER MOYY4694FG

• 3 snelheden
• 4 automatische programma’s: o.a. smoothie, soep
• Praktisch schoonmaakprogramma
• Comfortabele grip
• Duits roestvrijstalen mes

MULTIQUICK 5 VARIO BRMQ5235WH

• Vermogen: 1000 W • 21 snelheden + turbo
• SplashControl-technologie: antispat staafmixervoet
• Incl.: garde, 500 ml hakmolen, maatbeker

KEUKENROBOT K25KSM125EER

• Vermogen: 300 W
• Inhoud mengkom: 4,8 L
• 10 snelheden
• Accessoires: draadgarde, kneedhaak en platte menghaak

1000 W

1,2 L 
inhoud

€30 GRATIS
koffiekrediet

*via Nespresso

3 pakjes  
Senseo pads

inbegrepen OP=OP

KOFFIEPADMACHINE PHHD655367PACK

• Inhoud afneembaar waterreservoir: 0,75 L
• 1 of 2 kopjes tegelijkertijd • Automatische uitschakeling
• Verscheidenheid aan smaken
• Crema Plus voor een fijner en fluweelzacht crèmelaagje

GRILL B4TCG4104

• 2000 W 
• 2 afneembare aluminium grillplaten met antiaanbaklaag
• Multifunctioneel: grillen, gratineren en warmhouden 
• Traploze temperatuurinstelling 
• Vaatwasbestendige onderdelen

GRATIS
Ice Knife

SOLDEN
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UHD 
LED

4K

Android  
TV

UHD  
LED

4K

Smart  
TV

QLED

4K

Smart  
TV

50”
127 cm

50”  
127 cm

55”  
140 cm

140cm 165cm 195cm122cm LQOLED48C16LA LQOLED65C16LA LQOLED77C16LALQOLED55C16LA

Game 
Optimizer

4K  
OLED

Smart 
TV

€€699699

€€599599        
€€749749

€€799799        
€€899899

€€10991099
                €                €11991199

€€12991299
               €               €13991399

€€1799*1799*
             €             €18991899

€€2999*2999*
             €             €34993499

Mijn Expert heeft een hart 
voor service.  
Hij levert aan huis en sluit 
mijn nieuwe toestel aan 
zodat ik hem meteen kan 
gebruiken.  

4K UHD HDR TV PI50PUS795612

• 4K UHD HDR Android TV • 3-sided Ambilight
• HDMI 2.1 VRR voor gaming • Dolby Vision en Dolby Atmos 

UHD TV PATX50JX850E

• 4K UHD LED • HDR10+ 
• HCX AI-processor: spectaculaire sportbeeldprestaties
• HDR Bright Panel Plus: helder kleurrijk beeld en spectaculair contrast
• Dolby Atmos: meeslepend geluid dat het stadion naar je toe brengt
• Smart TV • Aansluitingen: 3 x HDMI, 2 x USB

4K OLED TV C16LA

• Zelfoplichtende OLED pixels 
• 4K OLED: perfect zwart, realistische kleuren en groter contrastverschil 
• A9 Gen4 AI Processor • 100 Hz • Cinema HDR • Dolby Vision IQ 
• 2.2 ch / 40 W • Game Optimizer 
• Dolby Atmos • Smart TV 
• Cinema Screen design

*Je betaalt €1899 aan de kassa en ontvangt 
€100 cashback via LG op LGpromotions.be

*Je betaalt €3199 aan de kassa en ontvangt 
€200 cashback via LG op LGpromotions.be

QLED 4K TV SQQE55Q77A

• QLED • AI Quantum Processor 4K • Adaptive Picture & Sound 
• HDMI 2.1 Support • Smart TV

SOLDEN
winterwinter

De technische specificaties en de beschrijvingen in deze publicatie zijn verstrekt door de desbetreffende producenten en vallen derhalve onder hun verantwoordelijkheid. De karakteristieken kunnen veranderd worden zonder voorafgaand bericht. Alle productnamen of geciteerde 
merken zijn geregistreerde merken door de respectievelijke maatschappijen. Alle vermelde aanbiedingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en mogelijke fouten. De gepubliceerde afbeeldingen zijn niet bindend en louter illustratief, ingeval van vermelde prijzen, kunnen deze 
gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht. Niet alle merken zijn verkrijgbaar bij elke dealer. Prijzen en producten onder voorbehoud van gewijzigde taksen, prijswijzigingen en drukfouten. Al onze prijzen zijn BTW inbegrepen. Expert kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor 
eventuele drukfouten in de onderschriften of de prijzen. Geldig vanaf 03/01/2021  t.e.m. 31/01/2021. Texte français sur demande. Niet op de openbare weg gooien. Verantwoordelijke uitgever: zie adres op de laatste pagina.
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UHD

4K

Google  
TV

55”  
140 cm

55”  
140 cm

€€9999        
€€129129

€€7979        
€€9999

€€199199        
€€299299

€€169169        
€€229229

€€14991499        
€€16991699

€€199199        
€€229229

€€139139        
€€159159

65”  
165 cm

165cm SCXR65X94J 

€€12991299
140cm SCXR55X94J 

€€999999

SOLDENwinterwinter

OLED TV PQ55OLED85612

• P5 AI Perfect Picture Engine • HDMI 2.1 VRR voor Gaming • Uitgerust met centrale draaivoet
• Vierzijdig Ambilight • HDR10+ • Micro Dimming Perfect

HOOFDTELEFOON SF508681

• Draadloos 
• Autonomie: 20 u 
• On-ear 
• RF-connectiviteit

WIRELESS SPEAKER PSTAW650510

• DTS Play-Fi Multi-room 
• Google Assistant
• Compatibel met WiFi, Bluetooth, Google Chromecast en Apple AirPlay 2
• Ambilight

RADIO PASCHC212EGK

• Ontworpen voor muziekliefhebbers: CD, DAB+, Bluetooth
• Helder en dynamisch geluid
• Slank en stijlvol ontwerp
• Digitale versterker • USB-poort

SMARTPHONE GS4 STGGS4BLK

• 6.3” FHD+-scherm • MediaTek Helio P70 Octa Core
• Interne opslag: 64 GB uitbreidbaar met 512 GB • 4 GB RAM
• Triple back camera: 16 MP + 5 MP + 2 MP
• Front camera: 13 MP • Gezichtsherkenning 
• Vingerafdrukscanner op achterzijde • 4300 mAh batterij 
• Snelladen en draadloos opladen • SAT 0.64 W/kg

SMARTPHONE A74 4G OPBA744G

• 6.43” AMOLED FHD+-scherm • Qualcomm® Snapdragon ™ 662
• Interne opslag: 128 GB uitbreidbaar met 256 GB • 6 GB RAM
• Triple back camera: 48 MP + 2 MP + 2 MP • Front camera: 16 MP
• Gezichtsherkenning • In-display fingerprintscanner
• 5000 mAh batterij • SAT 0.72 W/kg

GALAXY TAB A7 LITE WIFI 32 GB SUT220

• 8.7” TFT-scherm • Octa Core 
• Interne opslag: 32 GB uitbreidbaar met 1 TB
• 3 GB RAM • Back camera: 8 MP • Front camera: 2 MP
• 5100 mAh batterij

OP=OP

UHD TV X94J

• 100 Hz • Full Array LED-scherm • Cognitive Processor XR™ 
• 4K Ultra HD • High Dynamic Range (HDR) • Smart TV (Google TV)

/product/SCXR55X94J
/product/SCXR65X94J
/product/PQ55OLED85612
/product/PASCHC212EGK
/product/SF508681
/product/PSTAW650510
/product/STGGS4BLK
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/product/OPBA744GBLK
/product/SUT220NZAA
/product/SUT220NZSA


WEST-VLAANDEREN Beernem prolectro.be • Blankenberge electrovanbesien.be • De Panne t-a.be • Desselgem devolderelectro.be • Gistel beuselinck-cobbaert.be • Houthulst Vangheluwe •  
Ieper expertdemuyt.be •  Oostende electrodemoor.be • Oostnieuwkerke  www.buyse-electro.be Poperinge megalec.be • Roeselare expert-crombez.be • Veurne dezaeyer.be
Anzegem tellitcom.be OOST-VLAANDEREN   • Burst elektroponnetvds.be • Hamme  jdce.be • Ninove pauldesmet.be • Erpe-Mere www.elektroponnetvds.be • Ronse eplammens.be
ANTWERPEN AntwerpenELUX expertmeys.com • Balen vanheeselectro.be • Ekeren vandijckelektro.be • Westerlo ludoholemans.be • Westmalle geronika.be 
LIMBURG • Hamont-Achel bowilek.be • Halen www.tvsomersmarc.be • Heusden-Zolder schroeyen.be • Kinrooi vdselectronics.be • Tessenderlo ep-electronics.be
• Tongeren electropoint.be  VLAAMS-BRABANT Herne electrotimmermans.be • Londerzeel dedeckerexpert.be • Lovenjoel expert-demesmacre.be
BRABANT WALLON LIÈGE Aubel aubelservice.be • Bütgenbach elektro-linden.be • Visé praillet.expert.be • Liège expert44.be • Tihange experthuy.be
• Tilleur crespin.expert.be • Waremme sohet.com NAMUR Sambreville warnierplus.expert.be • Florennes expert-lottin.be • Marche parga.be
HAINAUT Farciennes   electrotel.be • Warneton Expert Lesaffre • LUXEMBOURG Paliseul pauporte.be • HENEGOUWEN Tournai telle.net • Sambreville warnierplus.expert.be 

expert.be 

UHD

Neo 
QLED

Smart 
TV

65” 
164cm

€€499499**
        

€€799799

€€17991799**  
      

€€24992499

€€429429      
€€489489

€€4949        
€€5959

€€299299        
€€349349
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WIJ AANVAARDEN:

Van Experts mag je meer verwachten! 

BRUISWATERTOESTEL SMSPIRITBLACK

• koolzuurcilinder: 60 L • 1x herbruikbare fles 1 L
• Met de SodaStream Spirit maakt u kraantjeswater in een handomdraai bruisend in een herbruikbare fles
• Met een herbruikbare fles bespaar je duizenden wegwerpflesjes

INBOUWVAATWASSER BZDIN28426

• 8 programma’s o.a. AquaFlex, Eco 50° 
• SlidingFit: perfecte integratie in de keuken
• LedSpot™: lampje voor programmastatus
• Acrobat-systeem met drie standen: bovenste rek in hoogte verstelbaar
• Fast+: acht keer sneller wassen • Startuitstel tot 24 u

14 
bestekken

44 dB

*Je betaalt €2049 aan de kassa en 
ontvangt €250 cashback via Samsung.

GRATIS
Logitech Webcam 

t.w.v. €249
GRATIS

Google NEST mini 
t.w.v. €59

SAMSUNG GALAXY A52 LTE SUA525

• 6.5” Super AMOLED FHD+-scherm • Octa Core
• Interne opslag: 128 GB uitbreidbaar met 1 TB • 6 GB RAM
• Quad back camera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 2 MP  
• Front camera: 32 MP • Gezichtsherkenning 
• In-screen fingerprint scanner • Waterproof IP67
• 4500 mAh batterij • 15 W Fast Charging • SAT: 0.348 W/kg

SOUNDBAR SQHWQ800A

• 330W • 3.1.2-kanaal met Dolby Atmos: subliem geluid van alle kanten
• DTS:X • 3 kanalen, 1 subwoofer-kanaal en 2 naar boven gerichte kanalen
• Q-Symphony & SpaceFit sound (kamer kalibratie): geoptimaliseerd geluid voor jouw woonruimte 
• Google Chromecast built-in, AirPlay2 en Spotify Connect
• Wireless Active subwoofer • WiFi, Bluetooth • 1 x HDMI in, 1 x HDMI out

NEO QLED 4K TV SQQE65QN93A

• Neo QLED: uitzonderlijk contrast en sublieme helderheid
• Anti-Reflection: geen hinderlijke reflecties meer 
• Ultra Viewing Angle: prachtig beeld vanuit elke hoek
• Object Tracking Sound+: intens geluid dat de actie volgt op het scherm 
• Quantum HDR 2000: realistisch helder beeld tot 2000 nits 
• Air Slim Design: superdunne tv van 25 mm

GRATIS
3x Bottle Hipster 

t.w.v. €1499

SOLDEN
winterwinter

* Je betaalt €599 aan de kassa en ontvangt
€100 cashback via Samsung.

http://prolectro.be/
http://electrovanbesien.be/
http://t-a.be/
http://devolderelectro.be/
http://beuselinck-cobbaert.be/
http://expertdemuyt.be/
http://electrodemoor.be/
http://www.buyse-electro.be/
http://megalec.be/
http://expert-crombez.be/
http://dezaeyer.be/
http://tellitcom.be/
http://elektroponnetvds.be/
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http://pauldesmet.be/
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http://geronika.be/
http://bowilek.be/
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http://vdselectronics.be/
http://ep-electronics.be/
http://electropoint.be/
http://electrotimmermans.be/
http://dedeckerexpert.be/
http://expert-demesmacre.be/
http://aubelservice.be/
http://elektro-linden.be/
http://praillet.expert.be/
http://expert44.be/
http://experthuy.be/
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http://sohet.com/
http://warnierplus.expert.be/
http://expert-lottin.be/
http://parga.be/
http://electrotel.be/
http://pauporte.be/
http://telle.net/
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http://expert.be/
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