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STABIEL
· FAMILIEBEDRIJF SINDS 1978

GLOBAL
· 55 locaties in 36 landen
· T ijdige verzending naar 160 landen

„HIDDEN CHAMPION“
· 600 miljoen euro omzet
· 1.700 werknemers

PRODUCTEN
· Kabels, draden en toebehoren uit één hand
voor industrie en infrastructuur

LOGISTIEK
· 33.000 artikelen uit voorraad
· 24 uur bezorgservice
· Modernste logistiek concept

PRODUCTIE
· 7 productie- en assemblage vestigingen wereldwijd

KWALITEITS- & MILIEUBEWUST
· ISO 9001 & 14001 & 50001

Europa

Asia

Amerika

HELUKABEL Duitsland, Stuttgart

HELUKABEL Roemenië, Boekarest

HELUKABEL Verenigde Arabische Emiraten, Dubai

HELUKABEL Canada, Toronto

HELUKABEL België, Brussel

HELUKABEL Rusland, St. Petersburg

HELUKABEL China, Shanghai

HELUKABEL Mexico, Querétaro

HELUKABEL Bulgarije, Sofia

HELUKABEL Zweden, Stockholm

HELUKABEL India, Mumbai

HELUKABEL USA, Chicago

HELUKABEL Denemarken, Kopenhagen

HELUKABEL Zwitserland, Zürich

HELUKABEL Indonesië, Jakarta

HELUKABEL Brazilië, Campinas

CableX Oy - Finland, Turku

URKUNDE - Spanje, San Sebastian

HELUKABEL Maleisië, Kuala Lumpur

HELUKABEL Peru, Lima

HELUKABEL Frankrijk, Mulhouse

HELUKABEL Tsjechische Republiek, Praag

HELUKABEL Myanmar, Yangon

HELUKABEL Italië, Milaan

HELUKABEL Turkije, Istanbul

HELUKABEL Singapore, Singapore

Afrika

HELUKABEL Nederland, Eindhoven

HELUKABEL Hongarije, Boedapest

HELUKABEL Zuid-Korea, Busan

HELUKABEL Zuid Afrika, Johannesburg

HELUKABEL Polen, Warschau

HELUKABEL UK, Liverpool

HELUKABEL Thailand, Bangkok

HELUKABEL Portugal, Coimbra

HELUKABEL Oostenrijk, Linz

HELUKABEL Vietnam, Ho Chi Minh Stad

HELUKABEL® GmbH | Dieselstraße 8-12 | 71282 Hemmingen | Tel. 07150 9209 0 | info@helukabel.de | www.helukabel.com
HELUKABEL® B.V. | Randweg Zuid 19 (Airpark 2) | Nederland | 6021 PT Budel | Phone: +31 495 499 049 | info@helukabel.nl | www.helukabel.nl

