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Hoogwaardige laadoplossingen 
voor thuis en op het werk. 

Duurzaam van insteek, handig in 
gebruik, geweldig qua design. 
En volledig personaliseerbaar.

Blitz laadoplossingen
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Een krachtige, slimme
en stijlvolle laadoplossing

H E T  C O N C E P T

Blitz Power Station is een 
state-of-the-art laadstation dat 
uitblinkt in functie en design

Blitz Power Station maakt elektrisch laden 
simpel, snel én persoonlijk, waar dan ook. 
Personaliseer je laadpaal in een kleur naar 
keuze, reserveer een plekje voor je deur en 
laat de techniek gewoon zijn werk doen.
Wij zijn ervan overtuigd dat een laadpaal 

ook mooi kan zijn, zonder toegeving in 
kwaliteit en functionaliteit. Onze producten 
werken niet alleen fantastisch, ze zien er ook 
geweldig uit. Bovendien zijn ze volledig te 
personaliseren, zodat ze perfect passen in 
jouw setting.
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Ingegeven door 
duurzaamheid, gedreven 
door schoonheid.

W A A R O M  B L I T Z  P O W E R

Blitz Power Station integreert robuuste, schaalbare 
software in een hoogwaardige aluminium behuizing. 
Ons laadstation is een hightech constructie, 
ontworpen om jarenlang mee te gaan.

Jouw gebruiksgemak en comfort staan voorop. 
Installatie en configuratie wijzen zichzelf uit. Net 
als het gebruik: inpluggen, opladen en je bent 
vertrokken.

Zet je laadstation helemaal naar je hand. Staand of 
hangend? Eén van onze drie basisuitvoeringen of 
een RAL-kleur naar keuze? Stem je Power Station 
volledig af op jouw stijl en smaak.

Duurzame kwaliteit

Groot gebruiksgemak

Customizable design

Ontdek alle kleuren en opties 
op blitzpower.com/configurator 

+99
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Model Tower
B L I T Z  P O W E R  S T A T I O N

Zet hem overal waar je wil. 
Graag een staande ovatie.

Kies uit twee formaten. Een lager 
model dat iets compacter oogt. Of 
een hogere variant met een nog 
slanker design.

Verschillende 
hoogtes mogelijk

De Tower is speciaal ontworpen voor 
je bedrijfssite of openbare parking. 
Je bepaalt zelf het aantal laadpunten 
en bouwt je laadinfrastructuur 
volledig naar wens uit.

Vrije en flexibele 
plaatsing

Je laadpalen hebben geen voor- of 
achterkant. Beide zijden geven een 
uniform beeld voor op je parking, 
met als optie om op beide kanten het 
logo te plaatsen.

Uniformiteit 
verzekerd
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Je laadpark beveiligen? Via de 
gebruikersidentificatie bepaal je zelf 
wie laadt tegen welk tarief. Zo houd 
je de sleutels altijd in eigen handen.

Laadpas voor 
toegangscontrole

De Tower is compatibel met elk 
softwaresysteem. Dankzij dit open 
netwerk kan je de software- 
infrastructuur op elk moment 
eenvoudig aanpassen of uitbreiden.

Open charge point
Protocol

Trek je bedrijfsidentiteit door in je 
laadpark. Kies uit elke mogelijke 
RAL-kleur of laat ze zelfs bestickeren 
met jouw logo en personaliseer je 
parkeerterrein in lijn met jouw huisstijl.

Customizable
Met alle RAL-Kleuren

Bouw eenvoudig een uniform 
laadpark uit dat perfect aansluit 
bij jouw noden.

B L I T Z  P O W E R  T O W E R

Kabel of stekker, 
enkel of dubbel

Elke kleur die je wenst
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Model Wall
B L I T Z  P O W E R  S T A T I O N 

Minimal design 
voor aan je muur 

Blitz Power maakt geen onderscheid. 
Je wallbox werkt met elke hybride 
en elektrische wagen met een type 
2-laadkabel.

Compatibel met 
elk automerk

Ga zorgeloos de weg op. Laad je 
elektrische auto snel en veilig op bij 
je thuis en vertrek elke ochtend met 
een volle accu.

Altijd een volle 
accu

Raak nooit meer de draad kwijt. 
Rol je laadkabel snel en gemakkelijk 
op en berg hem netjes op in de 
kabelhouder.

Handige 
kabelhouder 
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Behoud altijd het overzicht. Monitor 
je laadbeurten, laad efficiënter en 
geef desgewenst oplaadkosten door 
aan je werkgever via split billing.

Beheer en optimaliseer 
je laadbeurten 

Je wallbox beveiligen? Met je 
laadpas bepaal je zelf wie laadt. 
Zo kan er niemand stiekem jouw 
stroom komen stelen.

Laadpas voor 
toegangscontrole

Je wallbox is verkrijgbaar in gelijk 
welke RAL-kleur. Zo kan je het design 
perfect aanpassen aan de stijl en sfeer 
van je woning.

Customizable
Met alle RAL-Kleuren

Een handige, slimme en 
stijlvolle laadoplossing in 
de sfeer van jouw woning 

B L I T Z  P O W E R  W A L L

Elke kleur die je wenst

Kabel of stekker, 
enkel of dubbel

230V stekker
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Model Push
B L I T Z  P O W E R  S T A T I O N

Alleen wanneer je 
het écht nodig hebt

Dankzij het gebruik van stevige 
veren en pompen in combinatie met  
een kwalitatief railsysteem voelt 
dit model keer op keer vlot aan in 
gebruik. 

Smooth in gebruik,
stevig in uitwerking

Model Push is een echte master in 
disguise. Kies uit onze RAL-kleuren 
een tint die past bij jouw woning en 
laat de Blitz Power Station helemaal 
opgaan in jouw gevel.

In lijn met jouw 
woning

Als kers op de taart is je station 
voorzien van een dimbaar LED Blitz 
logo. Als subtiel detail op je woning 
of als herkenbaar punt in het donker, 
jij kiest de sterkte van het LED licht.

Dimbaar LED Blitz logo 
als subtiele touch 



18 19

Specificaties Vergelijk onze modellen

Load balancing  

Slim energiebeheer 

Internetverbinding

4G-connectie

Met RFID controle

Split billing

Openbaar zetten

MID energiemeter

Load balancing  

Slim energiebeheer 

Internetverbinding

Plug & charge

Home editieStandaard editie

Ideaal voor bedrijven of openbare parking

Robuust aluminium design

Optioneel 230V stopcontact

Werkt met elke auto

Dimbare LEDs

Kies je eigen Logo LED kleur

22kw per laadpunt

Module opbouw

Kabel of stekker

Enkel of dubbel

Links of Rechts

Blitz Laadpas

Thuis, bedrijf, parking

Gekeurd volgens IEC standaard

OCPP ready

Ideaal voor thuis en op bedrijf

Robuust aluminium design

Optioneel 230V stopcontact

Werkt met elke auto

Dimbare LEDs

Kies je eigen Logo LED kleur

22kw per laadpunt

Module opbouw

Kabel of stekker

Enkel of dubbel

Links of Rechts

Blitz Laadpas

Thuis, bedrijf, parking

Gekeurd volgens IEC standaard

OCPP ready

Ideaal voor thuis

Robuust aluminium design

Optioneel 230V stopcontact

Werkt met elke auto

Dimbare LEDs

Kies je eigen Logo LED kleur

22kw per laadpunt

Module opbouw

Kabel of stekker

Enkel of dubbel

Links of Rechts

Blitz Laadpas

Thuis, bedrijf, parking

Gekeurd volgens IEC standaard

OCPP ready

Beschikbaar in zwart, zilver, wit 
en elke kleur die je kan bedenken

Beschikbaar in zwart, zilver, wit 
en elke kleur die je kan bedenken

Beschikbaar in zwart, zilver, wit 
en elke kleur die je kan bedenken

Veiligheidsfuncties inbegrepen

Aanpasbare zijplaatjes

Veiligheidsfuncties inbegrepen

Aanpasbare zijplaatjes

Veiligheidsfuncties inbegrepen

Aanpasbare zijplaatjes

Tower Wall Push

O N Z E  M O D E L L E N O N Z E  M O D E L L E N

Zet hem waar je wil Strak aan de muur Berg hem op als je hem niet gebruikt
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C U S T O M I Z E  J O U W  S T A T I O N

Stem je laadpaal of 
laadpunt perfect af 
op je woonst of bedrijf 

Zet je laadstation helemaal naar je hand. 
Staand of hangend? Eén van onze drie 
basisuitvoeringen of een RAL-kleur naar 
keuze? Stem je Power Station volledig af op 
jouw stijl en smaak.

Configureer jouw laadpaal 
vlot en eenvoudig op 
blitzpower.com
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L A A D O P L O S S I N G E N  V O O R  B E D R I J V E N

Schakel met jouw 
bedrijf een duurzame 
versnelling hoger
Je elektrische auto’s gecontroleerd, gemakkelijk 
en veilig opladen? Daarvoor reken je op Blitz. 
Investeer in een flexibel laadpark op maat van 
jouw site, werking én bedrijfsidentiteit.

Breid je laadpark eenvoudig uit. Koppel meerdere 
laadstations op één of meerdere locaties, en beheer 
alles via één overzichtelijk systeem.

Al onze laadstations hebben hetzelfde design, 
ongeacht het aantal laadpunten. Een oneven aantal 
parkeerplaatsen heeft dus geen invloed op de uitstraling 
van je laadpark.

Wie laadt wanneer en verbruikt wat? Volg, beheer en 
optimaliseer je laadsessies op basis van data. Krijg zo 
maximale controle over je laadpark.

Trek je bedrijfsidentiteit door in je laadpark. Behalve 
drie standaarduitvoeringen kan je kiezen uit gelijk welke 
RAL-kleur, zodat alles mooi aansluit bij je huisstijl.

Creëer je eigen ecosysteem

Eén of twee laadpunten

Beheersysteem met een 
persoonlijke login

Customizable design

Vraag vrijblijvend je offerte 
aan op blitzpower.com 
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L A A D O P L O S S I N G E N  V O O R  T H U I S

Zorgeloos & veilig 
thuis opladen
Je wagen snel en veilig opladen voor je deur of 
in je garage? Niets zo gemakkelijk. En dankzij de 
designoplossing van Blitz nog leuk om naar te 
kijken ook.

Een gecertificeerde specialist verzorgt de installatie bij 
je thuis. Na een korte uitleg kan jij inpluggen en laden. 
Moeilijker maken we het niet.

Onze laadstations hebben een slank design met een 
elegante, zuivere belijning. Zo vormen ze ook op 
esthetisch vlak een meerwaarde voor je woning.

Hangend of staand? Eén van onze drie 
basisuitvoeringen of een kleur naar keuze? Stem de 
uitvoering af op jouw smaak en de stijl van je woning.

Met een laadpaal laad je tot acht keer sneller en veel 
veiliger dan via een stopcontact. Maak de juiste keuze 
en vermijd een telefoontje naar de brandweer.

Laad je wagen op wanneer het jou uitkomt. Plan het 
opladen op jouw ritme, rekening houdend met andere 
toestellen of lage elektriciteitsprijzen tijdens de daluren.

Zorgeloze installatie

Minimalistisch ontwerp

Customizable design

Optimale beveiliging

Bepaal jouw ritme

Vraag vrijblijvend je offerte 
aan op blitzpower.com 
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C O M P A T I B I L I T E I T

Blitz doet het met alle elektrische 
en plug-in hybride voertuigen.

Mitsubishi     Polestar     NIO     Ford     Infiniti     MINI    Citroën   Porsche  
Audi     BMW     Tesla     Hyundai     SEAT     Volkswagen    Rivian   Smart  
Renault     Fiat     Opel     Toyota     Renault     Subaru   Jaguar Land 
Rover    Dacia     Skoda     Peugeot     Mercedes    Chevrolet   Mazda  
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In vijf eenvoudige stappen 
naar jouw Blitz power 
laadoplossing

J O U W  A A N V R A A G  V A N  A  T O T  Z

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

Kies jouw laadoplossing

Vraag online je offerte aan

Plan een afspraak met je 
installateur

Je laadstation wordt 
geplaatst

Ontlading

Maak eenvoudig je keuze online en stel je laadstation 
volledig samen volgens jouw behoeftes en wensen.

Vraag je offerte aan bij een van onze gecertificeerde 
installateurs. Je ontvangt een prijsindicatie op basis van 
de info die je doorgeeft.

Na jouw akkoord komt de installateur langs om 
alles verder af te stemmen. Nadien krijg je een 
gepersonaliseerde offerte op maat van jouw situatie.

Je installateur plaatst je laadpaal of laadpunt op de 
optimale plek en configureert alles. Na de officiële 
keuring ben jij helemaal klaar om te laden.

Je laadstation staat. Je kunt nu op je eigen ritme 
aan de slag. Inpluggen, laden en rijden maar!
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Met Blitz creëren we een creatief, 
ruimdenkend en inspirerend merk dat het 
leven duurzamer en dus mooier maakt.

O N Z E  V I S I E

Hoe we dingen maken is even belangrijk 
als wat we maken. We werken zo lokaal 
mogelijk. Ontwerp en productie gebeuren in 
eigen atelier. Alle materialen, tot en met onze 
software, komen van Belgische fabrikanten. 
Door dicht bij huis te blijven, beperken we 
het transport. Een grote stap richting een 
kleinere ecologische voetafdruk.

Grenzeloze ambitie, 
lokaal geïnspireerd

A A N  H E T  S T U U R

Alexander Hertsens // CEO

Andres Van Osselaer // Operations

Rosalie Steyaert // Admin & facturatie

Ewout Verhulst // Product specialist

Foeke Apers // Sales

Blitz is een jong hightechbedrijf dat streeft naar een 
schonere, gezondere toekomst voor ons allemaal. 
Wij geloven dat onze mobiliteit anders en groener 
moet, en ontwikkelen daarom elektrische laadpalen 
die uitblinken in functie en design. Alles gebeurt in 
België, van ontwerp tot testen en productie.

Wij geloven dat onze mobiliteit anders en groener 
moet, en ontwikkelen daarom elektrische laadpalen 
die uitblinken in functie en design.

Groene energie? Daar 
krijgen wij energie van.
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www.blitzpower.com
hello@blitzpower.com

03 250 12 29

LinkedIn  /  Facebook  /  Instagram


