Rittal
Fastlane

Tijd te kort in de werkplaats?

Rittal bewerkt jouw
behuizingen in 5 dagen!
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Maak je keuze uit
de meest gangbare kasten.
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Vraag
een offerte
aan
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Kies jouw
ideale
behuizing
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Plaats jouw
bestelling

Stuur ons jouw aanvraag door.
Deze bevat de nodige info en een
technische tekening. Hier gaan onze
experten meteen mee aan de slag.

Maak jouw selectie uit ons gamma kleine en grote behuizingen.
Laat je inspireren op de pagina
hiernaast. Wij voorzien de gekozen producten zo snel mogelijk van
de gewenste uitsnijdingen en/of
montage.
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Deze actie is enkel van toepassing op
voorraadartikelen. Ben je op zoek naar
een ander type behuizing? Bezorg ons
hiervoor een aparte aanvraag.

Bezorg je ons de tekening in
RiCS / DXF / DWG of PDF?
Dan kunnen we nog sneller helpen.

i
i
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Vragen over onze kastconﬁgurator RiCS?
Het Rittal Sales Team vertelt je graag
meer over deze handige online tool!

Mail jouw bestelling door naar
sales@rittal.be.
Vermeld hierbij de code
"FASTLANE".
Zodra je de bevestiging van jouw
bestelling ontvangt, klaren onze
professionele ModCenter medewerkers de klus.
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Ontdek
onze snelle
productietermijn

Bepaal de productietijd van jouw
project. Dit hangt af van de gevraagde bewerking. Wens je een
behuizing met enkel uitsnijdingen?
Dan geldt de volgende productietermijn:
Tot 5 kasten:
productie in max. 5 werkdagen
Tot 10 kasten:
productie in max. 10 werkdagen
10 tot 20 kasten:
productie in max. 15 werkdagen
Wens je ook montage (met of
zonder uitsnijdingen)?
Tel 5 dagen bij bovenstaande
termijnen.

i
i

Deelleveringen zijn steeds
mogelijk op aanvraag.
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Neem jouw
order in
ontvangst

5
Volg het Rittal rittenschema en
geniet van een gratis levering.
Wil je deze liever vliegensvlug
ontvangen?
Contacteer onze Customer Service
en wij regelen een express verzending of zetten jouw goederen klaar
voor afhaling.



Vergeet
niet ...

Via de Rittal Fastlane bewerken
onze specialisten jouw behuizingen in no time. Afhankelijk van de
grootte van jouw bestelling zelfs
al binnen 5 dagen! Maak je graag
gebruik van deze actie? Hou dan
volgende zaken in het achterhoofd:
Vermeld steeds de code
"FASTLANE" in alle
communicatie
Offerteaanvragen en bestellingen
stuur je naar sales@rittal.be
Deze actie is van toepassing op
een selectie uit ons voorradig
kastgamma
Mogelijke bewerkingen
omvatten uitsnijdingen met
of zonder montage
Deze actie loopt van
01/07/2017 tot 31/12/2017

Wij automatiseren de
schakelkastbouw.

Haal alles uit jouw kast met Rittal.
Ken je het Rittal
Modification Center al?
In dit atelier staat een enthousiast en vakbekwaam
team klaar voor jouw project. De perfecte voorbereiding
van schakelkasten en toebehoren – allemaal op maat en
volgens jouw specifieke wensen. Naast de Fastlane actie
kan je bij ons voor nog heel wat andere zaken terecht.
Hieronder vind je een overzicht van al onze diensten.
Modificeren met Perforex
bewerkingsmachine
CNC-bewerkingen in kunststof,
plaatstaal, roestvast staal en
aluminium
Bewerkingen voor het plaatsen
van drukknoppen, wartels,
ventilatoren ...
Ideaal voor het bewerken van
grotere reeksen
Bewerken van montageplaten
voor getapte of montageboringen

Monteren en configureren
Sokkels, zwenkwielen en stelvoeten
Montageprofielen en legborden
19"-montageprofielen en zwenkramen*
Aarding kasten en kabelgeleiding
Kastverlichting en stopcontacten
Klimatisatie
Varianten dak, deur en zijwand
Sluitsystemen
Monitoring CMC III*
Stroomverdelingscomponenten*
* Behoren niet tot de Fastlane actie.

Kastsystemen
Stroomverdeling
Klimatisering
IT-infrastructuur
Software & Service
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