
De garantie van een specialist
SOCOMEC, opgericht in 1922, is een sterke
industriële groep bestaande uit 2300
personen.
Onze onafhankelijkheid stelt ons in staat om
een visie op lange termijn te hebben en een
volledige beheersing over de beslissingen i.v.m.
onze verdere ontwikkeling.
Onze organisatie is gebaseerd op twee
autonome activiteiten: SOCOMEC SCP is
expert in schakel- en beveiligingsoplossingen
en SOCOMEC UPS is specialist op het gebied
van voedingen voor kritieke systemen.

Onze omzet, ons exploitatieresultaat en ons
nettoresultaat zijn in constante groei.
Deze stellen de groep in staat om de toekomst
met ambitie en bedachtzaamheid tegemoet te
treden: ambitie voor de verovering van nieuwe
marktsegmenten, met name door de vestiging
van nieuwe filialen wereldwijd, en
bedachtzaamheid met het oog op rendabiliteit.

Beproefde expertise
SOCOMEC UPS, dat reeds in 2004 de Award
for Customer Service Excellence won en in
2006 de Award for Product Innovation ontving

van Frost & Sullivan, won onlangs nog een
belangrijke prijs, namelijk de 2009 Best
Practice Award voor “European Energy &
Power Systems Product Line Strategy”. Deze
prestigieuze onderscheiding ontving de
organisatie doordat zij in staat is een uitgebreid
productassortiment aan te bieden, dat blijk
geeft van inzicht in de
behoeften en producteisen
van haar klanten.
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Een organisatie die gericht is op
de tevredenheid van de klanten
De ontwikkeling en de productie van uitrustingen
zijn bovendien voorzien van de ISO 9001:2000
certificering. Gekoppeld aan kwalitatief
hoogwaardige dienstverlening, garanderen de
ononderbroken voedingen van SOCOMEC UPS
u een volledig beveiligde elektrische voeding.

Een wereldwijde aanwezigheid
Stevig internationaal gevestigd met
vertegenwoordigingen in meer dan 70 landen,
waarvan 21 filialen, is de SOCOMEC groep
een van de grootste spelers op de wereldmarkt
van elektrische uitrustingen.
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B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse - F-67235 Benfeld Cedex
SOCOMEC UPS Strasbourg
11, route de Strasbourg - B.P. 10050 - F-67235 Huttenheim Cedex- FRANCE
Tel. +33 (0)3 88 57 45 45 - Fax +33 (0)3 88 74 07 90
ups.benfeld.admin@socomec.com
SOCOMEC UPS Isola Vicentina
Via Sila, 1/3 - I - 36033 Isola Vicentina (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 598611 - Fax +39 0444 598622
info.it.ups@socomec.com

V E R K O O P,  M A R K E T I N G  E N
D I E N S T  N A  V E R K O O P
SOCOMEC UPS Paris
95, rue Pierre Grange
F-94132 Fontenay-sous-Bois Cedex - FRANCE
Tel. +33 (0)1 45 14 63 90 - Fax +33 (0)1 48 77 31 12
ups.paris.dcm@socomec.com

Socomec UPS
wereldwijd
I N  N E D E R L A N D

DE HOUTEN
Bergveste 2F
NL - 3992 De Houten
Tel. +31 (0)30 63 71 504
Fax +31 (0)30 63 72 166
nl.ups.service@socomec.com

I N  E U R O P A

BELGIE
Schaatsstraat, 30 rue du Patinage
B - 1190 Bruxelles
Tel. +32 (0)2 340 02 34
Fax +32 (0)2 346 16 69
be.ups.sales@socomec.com

DUITSLAND
Heppenheimerstraße 57
D - 68309 Mannheim
Tel. +49 (0) 621 71 68 40
Fax +49 (0) 621 71 68 44 4
de.ups.all@socomec.com

FRANKRIJK
95, rue Pierre Grange
F - 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tel. +33 (0)1 45 14 63 90 
Fax +33 (0)1 48 77 31 12
ups.paris.dcm@socomec.com

ITALIE
Via Leone Tolstoi, 73 - Zivido
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 98 242 942
Fax +39 02 98 240 723
siconmi@socomec.com

POLEN
Nowowiejska St 21/25 
00-665 Warszawa 
Tel. +48 (0)22 2345 223 
Fax +48 (0)22 2345 223 
ups.poland@socomec.com

PORTUGAL
Rua Moinho do Cuco
Bloco A
Lj. Dta. - Paz
2640-566 MAFRA
Tel. +351 261 812 599
Fax +351 261 812 570
portugal@socomec.com

RUSLAND
4th Street 8 Marta, 6A, 405

125167 - Moscow

Tel. +7 495 775 19 85
Fax +7 495 775 19 85
ups.russia@socomec.com 

SLOVENIË
Savlje 89
SI - 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 5807 860
Fax +386 1 5611 173
si.ups.info@socomec.com

SPANJE
C/Nord, 22 Pol. Ind. Buvisa
E - 08329 Teià (Barcelona)
Tel. +34 935 407 575
Fax +34 935 407 576
info@socomec-aron.com

VERENIGD KONINKRIJK
Units 7-9 Lakeside Business Park
Broadway Lane - South Cerney 
Cirencester - GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 863300
Fax +44 (0)1285 862304
uk.ups.sales@socomec.com
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for Customer Service Excellence won en in
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Een organisatie die gericht is op
de tevredenheid van de klanten
De ontwikkeling en de productie van uitrustingen
zijn bovendien voorzien van de ISO 9001:2000
certificering. Gekoppeld aan kwalitatief
hoogwaardige dienstverlening, garanderen de
ononderbroken voedingen van SOCOMEC UPS
u een volledig beveiligde elektrische voeding.

Een wereldwijde aanwezigheid
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SOCOMEC ontwikkelt sinds 1968 producten
die de kwaliteit en de continuïteit van uw
kwalitatief hoogwaardige energie ten doel
hebben.
Onze teams stellen u hun kennis van uw
behoeftes ter beschikking maar eveneens hun
expertise met betrekking tot elektronische
componenten, geïntegreerde schakelingen,
werkingslogica en industriële informatica.

Onze technici en ingenieurs die ingrepen
verrichten op uw apparatuur zijn specialisten
op het gebied van kwalitatief hoogwaardige
energiebronnen (ononderbroken voedingen
en gelijkrichters). Hun deskundigheid met
betrekking tot technologieën die gebruikt
worden in de apparatuur waarop zij ingrepen
verrichten wordt regelmatig “bijgewerkt” in ons
centrum.

De tussenkomst van een expert op uw locatie

Onze nationale, Europese en wereldwijde
vestigingen verzekeren u van de aanwezigheid
van SOCOMEC-specialisten in de buurt van
uw locatie, voor een snelle en doelmatige
interventie.

De nabijheid voor een snelle interventie

De expertise van een fabrikant die zelf
ontwerpt en zelf onderhoud verricht
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Verhuur van ononderbroken voedingen, 
uw kwalitatief hoogwaardige tijdelijke voeding

Wanneer de behoefte aan kwalitatief
hoogwaardige elektrische energie zonder
onderbreking in tijd beperkt is (weken,
maanden), dan is huur de meest economische
formule om deze tijdelijke periode te dekken.
Huur maakt het mogelijk te beschikken over
de globale competentie van SOCOMEC, die
niet alleen de terbeschikkingstelling van de
ononderbroken voeding garandeert, maar u
eveneens verzekert van de globale service om
u een zuivere en ononderbroken energie te
garanderen.
De gebruiker kiest het noodzakelijke vermogen
en autonomie, de periode en de duur van de
huur die in functie van de behoefte verlengd
kan worden.

U verkwist geen energie meer voor het beheer
van de ononderbroken voeding. De service
CIM (Advies, Inspectie en Onderhoud) neemt
de werking, het onderhoud en het transport
voor zijn rekening tot op het einde van het
contract.

Toepassingen
• Informatica
• Technische platformen voor evenementen
• Geluidsinstallaties, lichtspelen
• Industriële processen

Evenementen
• Tijdelijke werkzaamheden
• Rampen
• Evenementen
• Wanneer een investering niet mogelijk is

CIM rent, een eenvoudige, aanpasbare,
en zuinige oplossing
Het duidelijk maken van de
behoefte
Om de verhuur te bepalen, hoeft u alleen het
volgende te specificeren:
• Het benodigde vermogen (van enkele kVA

tot honderden kVA),
• het redundantieniveau (enkel / parallel),
• de benodigde autonomie,
• De tijdsduur van de verhuur,
• Het adres van de installatie,
• eventuele opties,
• bijkomende dienstverlening.

Prestaties die bij de huur zijn
inbegrepen
• Adviezen met betrekking tot het milieu:

ventilatie, plaatsing, elektrische distributie
en soorten beveiligingen

• Transport
• Inbedrijfstelling
• Telefonische hot line (gratis nummer)
• Onderhoudsinterventies tot D + 1
• Het ophalen van de ononderbroken voeding

en het terugbrengen naar de fabriek

Bijkomende dienstverlening.
• Onderhoud ter plekke
• De installatie en de bekabeling
• Interventies binnen 6 uur of D + 1
• Gedwongen interventie 24 uur /24 uur
• Opleiding van het bedienend personeel

• Vermindering van de investering

Ter beschikking gesteld met een beperkt
exploitatiebudget, zonder verplichting tot
aanschaf

• Snelheid

Levering en inbedrijfstelling binnen de kortst
mogelijke tijd uitgevoerd

• Eenvoud

Huurprijs, inclusief transport, inbedrijfstelling
en ophalen van het materiaal

• Reactiviteit

Interventie met voorrang door de Socomec
klantenservice in geval van een defect

• Conform de voorschriften

Gegarandeerd door Socomec

• Belastingvoordeel

Huurkosten kunnen binnen een
exploitatiebudget begroot worden

Voordelen

Onze standaard uitrustingen

Onze specifieke verhuurformules

Langdurige verhuur

Voor huur van meerdere weken tot
meerdere maanden, kan het materiaal kant-
en-klaar geleverd worden. 
Socomec kan u adviseren met betrekking tot
het milieu (ventilatie en inrichting van de ruimte,
afmetingen van kabels en beveiligingen).
Socomec kan de ononderbroken voeding
installeren in een daarvoor bestemde technische
ruimte, voordat deze in gebruik wordt gesteld.
Dat is de garantie voor een goede werking, die
bovendien voldoet aan de voorschriften en
veriligheidsreglementen.
De oplossing geïnstalleerd systeem geeft
de volgende keuzemogelijkheden :
- het vermogen,
- de autonomie,
- de gehuurde opties,
- bijkomende dienstverlening.

• Flexibiliteit van het contract

Het contract kan gewijzigd worden :
- er is geen maximale huurperiode,
- de duur van de huur kan verlengd worden

tijdens het lopende contract.

Verschillende oplossingen zijn mogelijk,
afhankelijk van uw exploitatiebehoeftes en de
beschikbaarheid van de apparatuur.

Tower
Voor vermogens tot 5 kVA, worden batterijen
die een autonomie van een tiental minuten
garanderen meestal geïntegreerd.

Kast
Voor vermogens tot honderden kVA’s, zitten
de accu’s in een kast of worden zij op rekken
geïnstalleerd.

Fly case of container
Deze oplossing vergemakkelijkt het transport
en de installatie voor behoeftes tot enkele
tientallen kVA’s.

Semi-oplegger
Een ononderbroken voeding van 300 kVA wordt
gecombineerd met een generatoraggregaat van
500 kVA en een galvanische
scheidingstransformator. Omdat deze eenvoudig
in werking gesteld kan worden, maakt deze het
mogelijk tegemoet te komen aan de behoefte
aan energiekwaliteit en langdurige autonomie.
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Voor huur van meerdere weken tot
meerdere maanden, kan het materiaal kant-
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het milieu (ventilatie en inrichting van de ruimte,
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De oplossing geïnstalleerd systeem geeft
de volgende keuzemogelijkheden :
- het vermogen,
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- de gehuurde opties,
- bijkomende dienstverlening.

• Flexibiliteit van het contract

Het contract kan gewijzigd worden :
- er is geen maximale huurperiode,
- de duur van de huur kan verlengd worden

tijdens het lopende contract.

Verschillende oplossingen zijn mogelijk,
afhankelijk van uw exploitatiebehoeftes en de
beschikbaarheid van de apparatuur.

Tower
Voor vermogens tot 5 kVA, worden batterijen
die een autonomie van een tiental minuten
garanderen meestal geïntegreerd.

Kast
Voor vermogens tot honderden kVA’s, zitten
de accu’s in een kast of worden zij op rekken
geïnstalleerd.

Fly case of container
Deze oplossing vergemakkelijkt het transport
en de installatie voor behoeftes tot enkele
tientallen kVA’s.

Semi-oplegger
Een ononderbroken voeding van 300 kVA wordt
gecombineerd met een generatoraggregaat van
500 kVA en een galvanische
scheidingstransformator. Omdat deze eenvoudig
in werking gesteld kan worden, maakt deze het
mogelijk tegemoet te komen aan de behoefte
aan energiekwaliteit en langdurige autonomie.
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SOCOMEC ontwikkelt sinds 1968 producten
die de kwaliteit en de continuïteit van uw
kwalitatief hoogwaardige energie ten doel
hebben.
Onze teams stellen u hun kennis van uw
behoeftes ter beschikking maar eveneens hun
expertise met betrekking tot elektronische
componenten, geïntegreerde schakelingen,
werkingslogica en industriële informatica.

Onze technici en ingenieurs die ingrepen
verrichten op uw apparatuur zijn specialisten
op het gebied van kwalitatief hoogwaardige
energiebronnen (ononderbroken voedingen
en gelijkrichters). Hun deskundigheid met
betrekking tot technologieën die gebruikt
worden in de apparatuur waarop zij ingrepen
verrichten wordt regelmatig “bijgewerkt” in ons
centrum.

De tussenkomst van een expert op uw locatie

Onze nationale, Europese en wereldwijde
vestigingen verzekeren u van de aanwezigheid
van SOCOMEC-specialisten in de buurt van
uw locatie, voor een snelle en doelmatige
interventie.

De nabijheid voor een snelle interventie

De expertise van een fabrikant die zelf
ontwerpt en zelf onderhoud verricht
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Verhuur van ononderbroken voedingen, 
uw kwalitatief hoogwaardige tijdelijke voeding

Wanneer de behoefte aan kwalitatief
hoogwaardige elektrische energie zonder
onderbreking in tijd beperkt is (weken,
maanden), dan is huur de meest economische
formule om deze tijdelijke periode te dekken.
Huur maakt het mogelijk te beschikken over
de globale competentie van SOCOMEC, die
niet alleen de terbeschikkingstelling van de
ononderbroken voeding garandeert, maar u
eveneens verzekert van de globale service om
u een zuivere en ononderbroken energie te
garanderen.
De gebruiker kiest het noodzakelijke vermogen
en autonomie, de periode en de duur van de
huur die in functie van de behoefte verlengd
kan worden.

U verkwist geen energie meer voor het beheer
van de ononderbroken voeding. De service
CIM (Advies, Inspectie en Onderhoud) neemt
de werking, het onderhoud en het transport
voor zijn rekening tot op het einde van het
contract.

Toepassingen
• Informatica
• Technische platformen voor evenementen
• Geluidsinstallaties, lichtspelen
• Industriële processen

Evenementen
• Tijdelijke werkzaamheden
• Rampen
• Evenementen
• Wanneer een investering niet mogelijk is

CIM rent, een eenvoudige, aanpasbare,
en zuinige oplossing
Het duidelijk maken van de
behoefte
Om de verhuur te bepalen, hoeft u alleen het
volgende te specificeren:
• Het benodigde vermogen (van enkele kVA

tot honderden kVA),
• het redundantieniveau (enkel / parallel),
• de benodigde autonomie,
• De tijdsduur van de verhuur,
• Het adres van de installatie,
• eventuele opties,
• bijkomende dienstverlening.

Prestaties die bij de huur zijn
inbegrepen
• Adviezen met betrekking tot het milieu:

ventilatie, plaatsing, elektrische distributie
en soorten beveiligingen

• Transport
• Inbedrijfstelling
• Telefonische hot line (gratis nummer)
• Onderhoudsinterventies tot D + 1
• Het ophalen van de ononderbroken voeding

en het terugbrengen naar de fabriek

Bijkomende dienstverlening.
• Onderhoud ter plekke
• De installatie en de bekabeling
• Interventies binnen 6 uur of D + 1
• Gedwongen interventie 24 uur /24 uur
• Opleiding van het bedienend personeel

• Vermindering van de investering

Ter beschikking gesteld met een beperkt
exploitatiebudget, zonder verplichting tot
aanschaf

• Snelheid

Levering en inbedrijfstelling binnen de kortst
mogelijke tijd uitgevoerd

• Eenvoud

Huurprijs, inclusief transport, inbedrijfstelling
en ophalen van het materiaal

• Reactiviteit

Interventie met voorrang door de Socomec
klantenservice in geval van een defect

• Conform de voorschriften

Gegarandeerd door Socomec

• Belastingvoordeel

Huurkosten kunnen binnen een
exploitatiebudget begroot worden

Voordelen

Onze standaard uitrustingen

Onze specifieke verhuurformules

Langdurige verhuur

Voor huur van meerdere weken tot
meerdere maanden, kan het materiaal kant-
en-klaar geleverd worden. 
Socomec kan u adviseren met betrekking tot
het milieu (ventilatie en inrichting van de ruimte,
afmetingen van kabels en beveiligingen).
Socomec kan de ononderbroken voeding
installeren in een daarvoor bestemde technische
ruimte, voordat deze in gebruik wordt gesteld.
Dat is de garantie voor een goede werking, die
bovendien voldoet aan de voorschriften en
veriligheidsreglementen.
De oplossing geïnstalleerd systeem geeft
de volgende keuzemogelijkheden :
- het vermogen,
- de autonomie,
- de gehuurde opties,
- bijkomende dienstverlening.

• Flexibiliteit van het contract

Het contract kan gewijzigd worden :
- er is geen maximale huurperiode,
- de duur van de huur kan verlengd worden

tijdens het lopende contract.

Verschillende oplossingen zijn mogelijk,
afhankelijk van uw exploitatiebehoeftes en de
beschikbaarheid van de apparatuur.

Tower
Voor vermogens tot 5 kVA, worden batterijen
die een autonomie van een tiental minuten
garanderen meestal geïntegreerd.

Kast
Voor vermogens tot honderden kVA’s, zitten
de accu’s in een kast of worden zij op rekken
geïnstalleerd.

Fly case of container
Deze oplossing vergemakkelijkt het transport
en de installatie voor behoeftes tot enkele
tientallen kVA’s.

Semi-oplegger
Een ononderbroken voeding van 300 kVA wordt
gecombineerd met een generatoraggregaat van
500 kVA en een galvanische
scheidingstransformator. Omdat deze eenvoudig
in werking gesteld kan worden, maakt deze het
mogelijk tegemoet te komen aan de behoefte
aan energiekwaliteit en langdurige autonomie.
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De garantie van een specialist
SOCOMEC, opgericht in 1922, is een sterke
industriële groep bestaande uit 2300
personen.
Onze onafhankelijkheid stelt ons in staat om
een visie op lange termijn te hebben en een
volledige beheersing over de beslissingen i.v.m.
onze verdere ontwikkeling.
Onze organisatie is gebaseerd op twee
autonome activiteiten: SOCOMEC SCP is
expert in schakel- en beveiligingsoplossingen
en SOCOMEC UPS is specialist op het gebied
van voedingen voor kritieke systemen.

Onze omzet, ons exploitatieresultaat en ons
nettoresultaat zijn in constante groei.
Deze stellen de groep in staat om de toekomst
met ambitie en bedachtzaamheid tegemoet te
treden: ambitie voor de verovering van nieuwe
marktsegmenten, met name door de vestiging
van nieuwe filialen wereldwijd, en
bedachtzaamheid met het oog op rendabiliteit.

Beproefde expertise
SOCOMEC UPS, dat reeds in 2004 de Award
for Customer Service Excellence won en in
2006 de Award for Product Innovation ontving

van Frost & Sullivan, won onlangs nog een
belangrijke prijs, namelijk de 2009 Best
Practice Award voor “European Energy &
Power Systems Product Line Strategy”. Deze
prestigieuze onderscheiding ontving de
organisatie doordat zij in staat is een uitgebreid
productassortiment aan te bieden, dat blijk
geeft van inzicht in de
behoeften en producteisen
van haar klanten.
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CIM rent
verhuur van ononderbroken voedingen

NON-STOP ENERGIE

SOCOMEC Groep: 
een fabrikant die u ten dienste staat
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SOCOMEC UPS
Ononderbroken voedingen van 400 VA tot 5400 kVA

SOCOMEC SCP
Onderbrekings- en Beveiligingssystemen
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Een organisatie die gericht is op
de tevredenheid van de klanten
De ontwikkeling en de productie van uitrustingen
zijn bovendien voorzien van de ISO 9001:2000
certificering. Gekoppeld aan kwalitatief
hoogwaardige dienstverlening, garanderen de
ononderbroken voedingen van SOCOMEC UPS
u een volledig beveiligde elektrische voeding.

Een wereldwijde aanwezigheid
Stevig internationaal gevestigd met
vertegenwoordigingen in meer dan 70 landen,
waarvan 21 filialen, is de SOCOMEC groep
een van de grootste spelers op de wereldmarkt
van elektrische uitrustingen.
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H O O F D Z E T E L
GROEP SOCOMEC
N.V. kapitaal 11 313 400 € - R.C.S. Strasbourg B 548 500 149
B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse - F-67235 Benfeld Cedex
SOCOMEC UPS Strasbourg
11, route de Strasbourg - B.P. 10050 - F-67235 Huttenheim Cedex- FRANCE
Tel. +33 (0)3 88 57 45 45 - Fax +33 (0)3 88 74 07 90
ups.benfeld.admin@socomec.com
SOCOMEC UPS Isola Vicentina
Via Sila, 1/3 - I - 36033 Isola Vicentina (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 598611 - Fax +39 0444 598622
info.it.ups@socomec.com

V E R K O O P,  M A R K E T I N G  E N
D I E N S T  N A  V E R K O O P
SOCOMEC UPS Paris
95, rue Pierre Grange
F-94132 Fontenay-sous-Bois Cedex - FRANCE
Tel. +33 (0)1 45 14 63 90 - Fax +33 (0)1 48 77 31 12
ups.paris.dcm@socomec.com

Socomec UPS
wereldwijd
I N  N E D E R L A N D

DE HOUTEN
Bergveste 2F
NL - 3992 De Houten
Tel. +31 (0)30 63 71 504
Fax +31 (0)30 63 72 166
nl.ups.service@socomec.com

I N  E U R O P A

BELGIE
Schaatsstraat, 30 rue du Patinage
B - 1190 Bruxelles
Tel. +32 (0)2 340 02 34
Fax +32 (0)2 346 16 69
be.ups.sales@socomec.com

DUITSLAND
Heppenheimerstraße 57
D - 68309 Mannheim
Tel. +49 (0) 621 71 68 40
Fax +49 (0) 621 71 68 44 4
de.ups.all@socomec.com

FRANKRIJK
95, rue Pierre Grange
F - 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tel. +33 (0)1 45 14 63 90 
Fax +33 (0)1 48 77 31 12
ups.paris.dcm@socomec.com

ITALIE
Via Leone Tolstoi, 73 - Zivido
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 98 242 942
Fax +39 02 98 240 723
siconmi@socomec.com

POLEN
Nowowiejska St 21/25 
00-665 Warszawa 
Tel. +48 (0)22 2345 223 
Fax +48 (0)22 2345 223 
ups.poland@socomec.com

PORTUGAL
Rua Moinho do Cuco
Bloco A
Lj. Dta. - Paz
2640-566 MAFRA
Tel. +351 261 812 599
Fax +351 261 812 570
portugal@socomec.com

RUSLAND
4th Street 8 Marta, 6A, 405

125167 - Moscow

Tel. +7 495 775 19 85
Fax +7 495 775 19 85
ups.russia@socomec.com 

SLOVENIË
Savlje 89
SI - 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 5807 860
Fax +386 1 5611 173
si.ups.info@socomec.com

SPANJE
C/Nord, 22 Pol. Ind. Buvisa
E - 08329 Teià (Barcelona)
Tel. +34 935 407 575
Fax +34 935 407 576
info@socomec-aron.com

VERENIGD KONINKRIJK
Units 7-9 Lakeside Business Park
Broadway Lane - South Cerney 
Cirencester - GL7 5XL
Tel. +44 (0)1285 863300
Fax +44 (0)1285 862304
uk.ups.sales@socomec.com

I N  A Z I E

CHINA

INDIË

MALEISIË

SINGAPORE 

THAILAND

VIETNAM

I N  O C E A N I Ë

AUSTRALIË

www.socomec.com

Hoofdzetel
Centrum Technische Diensten


