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Organisa�e
Schotman Elektro B.V. is een ona�ankelijke elektrotechnische toeleverancier en marktleider in toelevering van 
elektrotechnische componenten en bijbehorende diensten. Onze afnemers zijn groothandels, paneelbouwers, 
machinebouwers,  zelf installerende bedrijven en installateurs. Zij zien in ons naast de toeleverancier ook de juiste         
technische gesprekspartner welke nauw betrokken is bij de uitvoering van uw projecten. 

Wij willen ons sterk onderscheiden door onze betrouwbaarheid, leveringszekerheid, persoonlijke service en technische 
oplossingen tegen een scherpe prijs-kwaliteitverhouding. 

Onze voorraad wordt niet alleen door de vraag naar producten bepaald maar ook door verkrijgbaarheid, volledigheid 
ten opzichte van het programma, fabricage- en transportduur. Klantspecifieke wensen worden verwerkt in ons systeem en 
indien nodig wordt de voorraad aangepast. Hierdoor kunt u zich volledig toeleggen op uw kernac�viteiten zonder zich zorgen 
te maken over de toelevering van materiaal. 

De dealers die met ons samenwerken zijn voornamelijk geves�gd in regio's binnen Nederland en België. Bij deze dealers 
staat service hoog in het vaandel.  Iedere dealer hee� een breed en compleet assor�ment om de klant te voorzien van een 
compleet pakket.

Wij werken met gerenommeerde na�onale en interna�onale ondernemingen die zowel afnemer als toeleverancier kunnen 
zijn. Daarnaast ondersteunen we elkaar bij nieuwe ontwikkelingen en innova�eve technieken. Het productaanbod wordt 
hierdoor con�nue uitgebreid. Door deze interna�onale samenwerking kunnen wij onze producten overal leveren en onze 
klanten maximaal ondersteunen.

Omdat Schotman Elektro zelf een kleine paneelbouw afdeling hee�, kunnen wij met exper�se en kennis vanuit de prak�jk 
als geen ander de paneelbouwers ondersteunen en terzijde staan met onze Gacia en Sep producten. 
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Eigen magazijn, grote voorraad, snellere levering
Wij beschikken over een eigen magazijn in Assen. Dit zorgt voor een groot aantal voordelen waaronder de mogelijkheid tot groot 
inkopen van alle SEP en Gacia producten en snelle levering van de door u gekochte goederen. Klantspecifieke wensen worden 
verwerkt in het systeem en indien nodig wordt hiervoor de voorraad aangepast. U kunt ook zelf uw materialen ophalen vanuit het 
magazijn. 

Techniek en commercie is bij ons in balans
Wij zijn van mening dat dit de enige goede manier is om klanten goed te kunnen helpen. Onze verkoopmedewerkers hebben 
allemaal een technische achtergrond en bieden professioneel technisch support als het gaat om kennisoverdracht.

Onze merken sluiten elkaar goed aan
Gacia is producent in China die installa�eautomaten produceert volgens de Europese kwaliteitseisen en normen. Geves�gd op 
drie plaatsen in China, is Gacia wereldwijd leverancier van installa�eautomaten, modulaire componenten en toebehoren. Een 
deel van hun produc�e is voor eigen afzet in China onder eigen merknaam Gacia.  Een ander aanzienlijk deel is het produceren 
voor andere leveranciers  onder een eigen merknaam. ( private label). Schotman Elektro biedt mogelijkheden om  producten ook 
onder uw eigen merknaam uit te brengen. 

SEP is onze eigen label. Onder de naam SEP Europe brengen wij hulpmaterialen voor paneelbouw en elektrotechnisch 

verdelers op de markt, met bijvoorbeeld aansluitklemmen, railhouders, verdeelblokken, wartels, aftakblokjes. Daarnaast

leveren wij een gestaag groeiende  serie aardlekschakelaars en automaten in verschillende uitvoeringen.  

Voor SEP Europe werken wij continue naar uitbreiding en ontwikkeling van een geheel compleet programma. 

Welke branches kennen de weg naar Schotman Elektro?
- paneelbouw
- machinebouw
- woninginstalla�e
- u�liteitsinstalla�e
- maakindustrie 
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SEP biedt meer opties om sneller 
en eenvoudiger te kunnen werken.



EUROPE

complete groepenverdelers
modulaire componenten
KWH meters
installa�eautomaten
aardlekschakelaars
installa�erelais 
aardlekautomaten
magneetschakelaars
motorbeveiligingsschakelaars
vermogensschakelaars
aansluitmaterialen

EUROPE

Complete groepenverdelers  in 12, 24 
en 36 rijen. Uit voorraad leverbaar in 
18 modellen. Specials naar wens. 

Diverse stalen groepenverdelers voor 
o.a. de paneelbouw. Wij leveren en 
bouwen de verdelers naar wens van 
de opdrachtgever.

modulaire componenten
voor complete groepenverdelers:
lastschakelaars, installa�e-
automaten, kookautomaten,
aardlekschakelaars, installa�erelais,
aardlekautomaten en toebehoren

Analoge en digitale �jdklokken
(�jdklokken) In breedtes van 18, 36 en 
54 mm. DIN-rail montage.

Complete PV - verdelers voor 
eenvoudige montage zonder breek-
werk. Standaard geleverd en gereed 
voor installa�e. verschillende (6)types. 

De groepenverdelers kunnen in 
combina�e met onze SEP automaten 
geleverd worden. 

LED- en indica�elampen, puls druk-
knoppen met diverse contactbeze�ng,
signaallamp rood en groen.

Magneetschakelaars en accessoires als 
hulpcontacten en thermische relais.
Categorie AC-3.

Vermogensschakelaars met toebehoren
en accessoires. Uitvoering in 3 3n 4 polen.
Categorie A. Icu 50kA en 58kA.

Motorbeveiligingsschakelaars in diverse
uitvoeringen met accessoires als; hulp-
contactblokken, uitschakelspoelen etc.GAC343060  
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verdelers
distribu�ekasten, laskasten
compacte hoofdschakelaars
installa�eautomaten
rijgklemmen 
hoofdschakelaars 
aardlekschakelaars 
aardlekautomaten 
KWH meters
kamrails
overspanningsbeveiliging
transformatoren
noodverlich�ng
UPS noodstroomvoorziening
aansluitmaterialen

SEP sluit snel goed aan!

SEP Lock-out box

Lege groepenverdelers CHB serie 
12, 24 en 36 rijen. CHB accessoires 
en toebehoren.

Distribu�ekasten in- en opbouw, 
kunststof laskasten. Divers 

Installa�eautomaten, aardlekautomaten Type A en 
aardlekschakelaars Type B, in verschillende 
uitvoeringen. 

Rijgklemmen, toebehoren en markers in diverse
kleuren en uitvoeringen.

KWH meters 3F direct / indirect en KWH meters 
analoog en digitaal.

 

Kamrails ( verdeelkammen/ verbindingskammen)
in PIN en VORK uitvoering. Ook in 1 meter
uitvoering. 

Overspanningsbeveiliging 2- en 4 polig met
signaalcontact. DIN-rail montage.

Transformatoren: bloktrafo’s, kerntrafo’s, 
tafeltrafo.

Noodverlich�ng  voor zowel opbouw als inbouw. 
Universele armaturen, LED uitvoering. Compleet en 
los verkrijgbaar. ( s�ckers, armatuur, beves�gingsplaat)

Groot assor�ment aansluitmaterialen en accessoires zoals:
a�akklemmen, adereind hulzen, kabelbinders, wartels,
montagesnoeren, klemmen, beltrafo’s, 
afdekplaten, koperrail aansluitklemmen, a�ortschaar etc.
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Sluit snel goed aan!
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SEP Europe biedt een groot assor�ment componenten voor de paneelbouw en elektrotechnische groothandel. Grote voorraad en direct leverbaar uit 
eigen magazijn. Daarnaast blijven wij ons ontwikkelen en lanceren wij met regelmaat nieuwe producten die uitstekend aansluiten op de wensen van 
de paneelbouw. Zo efficiënt mogelijk kunnen werken en op�maal gebruik maken van snelle oplossingen die wij als SEP Europe kunnen aanbieden.

Een kleine greep uit ons assor�ment 



Schotman Paneelbouw inzetbaar als partner bij ondersteuning
van al uw paneelbouw projecten.
Schotman Paneelbouw b.v., de zelfstandige en 
ona�ankelijke paneelbouwer met meer dan 50 jaar 
ervaring in het ontwerpen, construeren en assembleren 
van panelen en besturingen. 

Verdeelinrich�ngen, klein en groot, zijn het hart van elke 
installa�e. De specialisten van Schotman Paneelbouw 
staan garant voor kwalita�ef hoogstaande 
verdeelinrich�ngen. 

Onze ondersteuning voor uw duurzame oplossingen.

Wij zijn in staat om al uw wensen en eisen te vertalen 
naar een func�onele inrich�ng van uw gekozen kast.
Merkona�ankelijk, standaard paneelbouw of maatwerk.
Al�jd met een duidelijke visie: een schakelkast of een 
bedieningspaneel bouwen volgens de strengste normen 
en een focus op een duurzame betrouwbare oplossing.

Net iets meer in huis!

Schotman Paneelbouw staat al vele jaren garant voor de 
kwaliteit en service van hun producten. De interne 
afgestemde processen en organisa�estructuur dragen bij 
aan een efficiënte en flexibele projectorganisa�e. 

Veiligheid en kwaliteit staan bovenaan ons 
lijstje als we praten over het vakmanschap 
van Schotman Paneelbouw!
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Bent u op zoek naar een ervaren paneelbouwer voor:

  -  Kostenbesparing,
  -  �jdsbesparing,
  -  standaardisa�e,
  -  op maat ontwerpen,
  -  specifieke componentkeuze,
  -  snelle lever�jden,
  -  professionele ondersteuning,
  -  klantgericht meedenken,
  -  second opinion.

Neem concact op voor advies, ontwerp, produc�e 
en verkoop. 088 - 5460735 of info@schotmanelektro.nl



SCHOTMAN            ELEKTRO
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Schotman Elektro
Weverstraat 4
9403 VJ Assen 

tel: 088 - 5460735
info@schotmanelektro.nl
www.schotmanelektro.nl

SEP Europe
Weverstraat 4
9403 VJ Assen

tel: 088 - 5460735
info@sep-europe.nl
www.sep-europe.com

Gacia Europe
Weverstraat 4
9403 VJ Assen

tel: 088 - 5460735
mail@gacia.nl
www.gacia.nl
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