Samen de markt
TE SLIM AF ZIJN?

ZO DOEN WE DAT
EECONN biedt u een compleet pakket aan kabels en aanverwante producten. Maar belangrijker nog:
u profiteert bij ons ook van vijftien jaar ervaring en deskundige antwoorden van betrokken specialisten.
Bovendien bestelt u rechtstreeks bij ons, zonder tussenkomst van de groothandel. En dat scheelt
natuurlijk in prijs! Zo zijn we samen de markt te slim af.

€
Topkwaliteit:
altijd gecertificeerd
op het
hoogste niveau

Bewezen
‘track record’:
ruim 15 jaar
ervaring

EECONN is een merk van 2E Interconnection.

Betrouwbare
levering:
direct uit voorraad
leverbaar

Eenvoudig
bestellen:
gebruiksvriendelijke
webshop

Scherpe prijzen:
tot 30%
goedkoper dan
andere A-merken

“DE PRIJS IS UITSTEKEND

DE SAMENWERKING NOG BETER”

Na enkele proeforders plaatste Raaxo Electro-

zeker het geval: de prijs is uitstekend, de samenwer-

technique onlangs een grote order bij EECONN.

king nog beter. En zeg nou zelf: als je bij zo’n hoge

Een kwestie van alle voordelen bij elkaar optellen,

kwaliteit 10% goedkoper bent, dan is de beslissing

aldus eigenaar Martijn van de Wetering.

toch snel genomen?”

“Natuurlijk is de prijs belangrijk. Maar… pas als
de kwaliteit van het product én het niveau van de

Benieuwd naar het volledige verhaal?

dienstverlening ook een 9 zijn. Dat is bij EECONN

Kijk op: eeconn.com/raaxo

MEER DAN 3.000 ARTIKELEN

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT:

EECONN Cat6 U/UTP kabel

Cat5e U/UTP kabel massief

Cat5e U/UTP patchkabel

Cat5e keystone jack

Patchpanelen

Cat6 U/UTP kabel massief

Cat6 U/UTP patchkabel

Cat6 keystone jack

Wandkasten

Cat6A U/FTP kabel massief

Cat6A S/FTP patchkabel

Cat6A keystone jack

Patchkasten

EECONN Cat6A U/FTP kabel

4 Pair AWG23 Cu
(100% koper)

4 Pair AWG23 Cu
(100% koper)

Conform CPR EN 50575
Brandklasse Eca

Conform CPR EN 50575
Brandklasse Eca

250 Mhz. / Gigabit Ethernet

500 Mhz. / 10 Gigabit Ethernet
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EECONN is een merk van 2E Interconnection.

