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Onze werkwijze wordt gekenmerkt door:

• Snelheid en flexibiliteit

• Oplossingsgericht werken

• Merkonafhankelijkheid

• Innovaties

• Maatwerk

• Supply Chain oplossingen

ELEQTRON.NL
WIJ ZIJN

Eleqtron heeft haar wortels in de 
ontwikkeling van de stekerbare, 
elektrotechnische installatie. Wij stonden 
immers ruim 25 jaar geleden aan de 
wieg van stekerbaar installeren in 
Nederland. Dat gecombineerd met onze 
ondernemende en innovatieve inslag 
maakt dat wij u altijd een passende 
oplossing kunnen bieden.

PRODUCTEN

vlakbandkabel aanwezigheids-
melders

led verlichting stekerbaar 
installeren

werkplek-
oplossingen

vloerdozen  lichtsturing dynamisch 
laden

IN STEKERBAAR
TOONAANGEVEND 

ELEQTRON EN HAAR MERKEN
QNEQT 
Het Qneqt assortiment voor stekerbaar installeren in 
de elektrotechniek neemt in Nederland een leidende 
positie in. Met Qneqt worden installatietijden aanzienlijk 
teruggedrongen, blijft de flexibiliteit binnen een project 
mogelijk en is de installatie eenvoudig uit te breiden. 
Kortom, installeren met Qneqt bespaart u geld en 
montagetijd. 

QBRIGHT 
Eleqtron levert met het innovatieve Qbright programma aan 
LED verlichting een sterke bijdrage aan energiebesparing 
en aandacht voor het milieu. Met deze verlichting realiseert 
u namelijk een 60% lager energieverbruik en de verlichting 
gaat 8x langer mee. Qbright LED verlichting wordt 
doorgaans stekerbaar uitgevoerd. 

QCHARGE 
Met het Qcharge totaalconcept ervaart u de 
voordelen van dynamisch laden in combinatie met 
een vlakbandinstallatie, een zeer flexibele vorm van 
energieverdeling. Dankzij de dynamische laad-fasebalans, 
in combinatie met de wachtrij software, is het (theoretisch) 
mogelijk om maar liefst 100 elektrische voertuigen op te 
laden met een 63 Ampère installatie. Zo kan vaak binnen 
de bestaande voedingscapaciteit van een gebouw of 
appartementencomplex een optimale laadoplossing 
geboden worden. Toekomstige uitbreidingen zijn 
eenvoudig te realiseren. 

http://www.eleqtron.nl
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BESPAAR OP KOSTEN 
MET DE ELEQTRON WERKWIJZE

WENSEN 
KLANT

VOORBEREIDING

REALISATIE

SUPPLY CHAIN 
OPLOSSINGEN

OPLOSSING VOOR UW 
PERSONEELSTEKORT
Met de werkwijze van Eleqtron kunt 
u uw personeelstekort oplossen. Wij 
adviseren hoe u de knelpunten in uw 
installatie kunt aanpakken. Dit doen 
we door het analyseren van uw bouw- 
en installatietekeningen en efficiënte 
prefab oplossingen hiervoor aan te 
dragen. En door u op de bouwlocatie 
te begeleiden. Onze adviezen zijn 
gedegen: ze zijn gebaseerd op 
ruim 25 jaar ervaring met complexe 
projecten.

VOORBEREIDING
ONZE WERKWIJZE

Advies, prefab maatwerk en 
begeleiding op de bouw staan 
centraal.

Eleqtron onderscheidt zich met haar 

werkwijze. Een project wordt namelijk 

in zeer nauwe samenwerking met u 

opgepakt. Doorgaans is dat voordat u 

de opdracht heeft. Hierdoor kunnen wij 

uitstekend inspelen op de knelpunten 

binnen uw project. Eleqtron doet veel 

meer dan leveren: bij ons staan advies, 

prefab maatwerk en begeleiding op de 

bouw centraal. Voor de gehele lifecycle 

van de installatie in een gebouw. Dit 

maakt ons anders dan andere organisaties 

die zich bezighouden met stekerbaar 

installeren. Hierdoor bespaart u aanzienlijk 

op kosten en tijd. 

Een goede voorbereiding is het halve 

werk! Daarom biedt Eleqtron de volgende 

activiteiten, om tot de beste uitvoering van 

een opdracht te komen. 

ADVIES
Eleqtron adviseert u over de juiste, 

prefab oplossingen voor uw stekerbare 

installatie. Dat doen wij met het 

gezamenlijk doornemen van uw project. 

Prefab maatwerk en innovaties staan 

hierbij altijd centraal. Soms is dat zelfs met 

een niet stekerbare oplossing. Door de 

samenwerking met Eleqtron te zoeken, 

werkt u aanzienlijk efficiënter. Daarmee 

heeft u een beter zicht op een goed 

resultaat. En dat werkt wel zo prettig!

ONTWERP
Wat betreft het ontwerp voor uw installatie, 

Eleqtron denkt én doet mee. Wij nemen 

graag uw tekening uit handen en gaan 

hiermee aan de slag. De stekerbare 

producten tekenen wij in, volledig gericht 

op prefab maatwerk. Door op deze wijze 

met u mee te denken kunt u aanzienlijk 

efficiënter werken: u bespaart op tijd en 

kosten. Daarnaast wordt uw installatie 

minder complex waardoor de kans op 

faalkosten aanzienlijk afneemt. 

Eleqtron heeft voor uw installatie-ontwerp 

BIM-bestanden met stekerbare producten 

beschikbaar. Hiervoor is een uitgebreide 

Revit bibliotheek ontwikkeld. Deze 

bestanden kunnen bij Eleqtron worden 

opgevraagd. BIM is uitgegroeid tot dé 

vorm van samenwerking in de bouwketen. 

Dagelijks worden projecten met BIM-

bestanden opgestart en uitgewerkt in een 

digitaal (3D) gebouwmodel.

CALCULATIE
Het voordeel van de werkwijze door 

Eleqtron is dat vooraf, aan de hand van 

uw projectwensen of eisen, eenvoudig 

een inschatting gemaakt kan worden 

voor de calculatie. Wat is het beschikbare 

budget en wat zijn de minimale eisen 

waaraan de installatie moet voldoen? Wilt 

uw opdrachtgever een oplossing op basis 

van stand alone aanwezigheidsmelders 

of toch liever een volledig DALI gestuurd 

lichtmanagement? Door bijvoorbeeld de 

energieverdeling en voeding voor de 

werkplekken te vereenvoudigen. En door 

te kiezen voor slimme, prefab oplossingen 

kunt u aanzienlijk besparen. Eleqtron kan u 

hierbij vrijblijvend adviseren. 

OFFERTE
Uiteindelijk resulteren de bovenvermelde 

activiteiten van Eleqtron in een offerte. 

Hierbij heeft u direct inzicht in uw 

stekerbare producten, met een duidelijke 

specificatie.

OPDRACHT
Als de opdracht binnen is, kan er concreet 

invulling gegeven worden aan de Eleqtron 

werkwijze. Wij nemen met u de activiteiten 

en de planning door. Gezamenlijk 

benoemen we de knelpunten en spelen 

hier direct op in. Hierna kan de tweede 

fase van de werkwijze beginnen: de 

realisatie.



REALISATIE
ONZE WERKWIJZE

CIRCULAIRE ECONOMIE
De Rijksoverheid heeft de doelstellingen wat betreft circulaire economie in de 
bouw verwoord in het programma ‘Nederland circulair in 2050.’ Hierin komt naar 
voren dat in de utiliteitsbouw, de markt waarin Eleqtron opereert, nog weinig 
wordt gewerkt met hernieuwbare grondstoffen. Materiaalgebruik is over de 
gehele levensduur van het bouwwerk nog niet geoptimaliseerd. 

Eleqtron speelt hier al op in met haar Qneqt producten voor stekerbare 
installaties. Deze producten zijn namelijk in tegenstelling tot conventionele 
installaties herbruikbaar, voor nieuwbouw- én renovatieprojecten. Daarnaast 
worden producten van Eleqtron meer en meer herbruikbaar ontwikkeld en 
geproduceerd. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij vloerdozen en serviceboxen.

Eleqtron werkt met u samen voor de gehele lifecycle van een installatie.

Eleqtron maakt u volledig wegwijs 
wat betreft stekerbaar installeren.

PREFAB MAATWERK
Prefab maatwerk staat voor Eleqtron bij 

ieder project centraal. Volledig afgestemd 

op uw opdracht, waardoor u aanzienlijk 

bespaart op kosten en tijd. Dankzij de 

ruime kennis bij Eleqtron wat betreft 

elektrotechnische installaties, worden 

de juiste assemblages en constructies 

geproduceerd.

BEGELEIDING OP DE BOUW
Voor aanvang van uw installatie kan 

Eleqtron u begeleiden op de bouw. Dat 

kan door het ontwerp van de stekerbare 

installatie met elkaar door te nemen. En 

door vooraf mee te werken aan de eerste 

montagewerkzaamheden. Hiermee 

maken u volledig wegwijs wat betreft 

stekerbaar installeren. Daarmee worden 

de voordelen van stekerbaar installeren 

optimaal benut. 
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SUPPLY CHAIN OPLOSSINGEN 
Bij een project in de elektrotechniek 

komen doorgaans dezelfde 

aandachtspunten naar voren: kosten 

omlaag brengen, tijd besparen, het 

verbeteren van de productiviteit en risico’s 

zoveel mogelijk uitsluiten. Onze Supply 

Chain oplossingen kunnen hier een sterke 

bijdrage aan leveren. U kunt hiermee 

kostenbesparend werken, werken aan 

duurzaamheid, de focus richten op uw 

kerncompetenties en concurrerend blijven 

in de markt.

Eleqtron kan de volgende Supply Chain 

oplossingen voor u verzorgen:

•  Prefab assemblage

•  Prefab deelleveringen, voor een 

specifieke projectlocatie. Bijvoorbeeld 

met een levering voor één verdieping.

•  Speciale verpakkingen, labelling en 

identificering

•  Voorraad houden en afroepen

•  Supply Chain Partner bij toelevering aan 

een hub



ASSEMBLAGE EN PRODUCTIE
Eleqtron heeft eigen assemblage-

faciliteiten. Hier worden stekerbare 

verbindingen voor u op maat gemaakt, 

oftewel prefab. Onze prefab producten 

worden gekenmerkt door een uitstekende 

kwaliteit, in combinatie met een 

snelle en flexibele werkwijze. En dat 

merkonafhankelijk. Hierdoor kunnen 

we direct inspelen op de vraag van uw 

project. Daarmee bespaart u op tijd en 

kosten, verbetert uw productiviteit en 

sluit u installatierisico’s zoveel mogelijk 

uit. Bijvoorbeeld met stekerbare snoeren, 

met de door u opgegeven lengte of een 

kabeldoos conform uw specificaties. 

Of met prefab vlakband en metalen 

constructies, voorzien van stekerbare 

verbindingen.

TRAINING
Eleqtron kan een training voor u verzorgen 

zodat u een optimaal werkende stekerbare 

installatie kunt realiseren. De trainingen 

geven wij bijvoorbeeld aan projectleiders, 

engineers en monteurs. 

WAARDE
ONZE TOEGEVOEGDE

OPLEVERING
Na afloop van het project ontvangt u het 

rapport voor oplevering. Hiermee bent 

u volledig en duidelijk gedocumenteerd. 

Waarschijnlijk ervaart u bij de oplevering 

dat de Eleqtron werkwijze bijdraagt 

aan een beter resultaat van uw project. 

Hiermee ontstaat een win-win realisatie 

en verbetert de tevredenheid bij uw klant. 

Wij evalueren bij uw oplevering hoe het 

project is verlopen. De aandachtspunten 

nemen wij mee bij uw volgende project. 

Hierdoor komen wij stapsgewijs, iedere 

keer weer, tot een betere projectrealisatie.

SUPPORT EN ONDERHOUD
Eleqtron biedt support en onderhoud aan 

voor haar projecten. Dat kan op locatie 

of, met de ondersteuning van speciale 

communicatie software, op afstand 

gebeuren. Een snelle afhandeling en korte 

communicatielijnen staan altijd voorop. 

Goede support en onderhoud van uw 

lichtsturing is belangrijk. Vaak gaat het 

immers om het programma van lichtsturing, 

inclusief de aanwezigheidsmelders. En hier 

gaat het doorgaans om ongeveer 40% van 

het energieverbruik van een gebouw. Er 

valt dus met een goede support veel te 

besparen!

Eleqtron zorgt voor optimaal, prefab 
maatwerk: ‘kan niet’ bestaat niet!
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MVO
Er is steeds meer aandacht in de 
samenleving en, afgeleid daarvan, 
in de bouw- en vastgoedsector 
voor MVO (Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen). Nieuwe 
kantoorgebouwen dienen aan 
MVO-doelstellingen te voldoen. 
Grote aanbestedingen van de 
Rijksoverheid werken hierbij 
veelal met puntensystemen. Voor 
MVO-bijdragen zijn dan punten te 
verdienen. Bestaande gebouwen 
worden voorzien van een MVO-
keurmerk, wat onder andere nodig is 
bij de verkoop van het gebouw. 

Eleqtron heeft diverse producten 
die hier een ‘MVO-bijdrage’ voor 
kunnen leveren. Bijvoorbeeld met 
energiezuinige LED verlichting of 
intelligente lichtsturingen. 

Eleqtron kan voor projecten een 
MVO-scan maken. Hiermee wordt 
duidelijk met de producten van 
Eleqtron welke bezuiniging op 
energie en daarmee CO2-emissie kan 
worden gerealiseerd. Deze scan kan 
ook na afloop van een project worden 
aangeleverd. 
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ONTWERPEN MET DIALUX
Eleqtron verzorgt professionele 

lichtberekeningen met het DIALux evo 

softwareprogramma. Dit geavanceerde 

programma wordt gebruikt voor de 

ontwerpen van het Qbright assortiment in 

LED verlichting.

Het ontwerpen van de lichtinstallatie vindt 

onder andere plaats volgens de norm EN 

12464-1. De DIALux berekeningen kunnen 

worden geïmporteerd en geëxporteerd 

in een AutoCAD ontwerp. Daarnaast is 

importeren in een BIM-ontwerp mogelijk.

QNEQT LICHTSTURING: 
FULL SERVICE
Bij projecten waarbij een Qneqt 

lichtsturing volgens het DALI-protocol 

wordt toegepast, is Eleqtron uw Full 

Service System Integrator. 

Eleqtron kan uw lichtsturing vooraf 
programmeren en op uw bouwlocatie 
in dienst stellen.

Op basis van de verlichtingstekening 

kunnen wij een voorstel maken voor de 

bekabeling, samen met een opzet voor 

de programmering. Deze tekening is voor 

de monteur op locatie hét hulpmiddel 

om de bekabeling goed aan te sluiten. 

Daarnaast is het voor de indienststelling, 

op locatie door de monteur van Eleqtron, 

van belang om de DALI-armaturen te 

programmeren. Voor een tarief dat vooraf 

wordt overeengekomen, neemt Eleqtron 

de verantwoordelijkheid voor een volledig 

werkend opgeleverd DALI-systeem.

SUPPORT VOOR QCHARGE
Met het Qcharge totaalconcept 

ervaart u de voordelen van dynamisch 

opladen door voor Elektrische 

Voertuigen (EV) in combinatie met een 

vlakbandinstallatie: een zeer flexibele 

vorm van energieverdeling. Eleqtron 

biedt Support en Onderhoud voor het 

Qcharge totaalconcept. Zo kan er bij 

een storing via de ZapCloud webportal 

contact worden gelegd met een 

ZapCharger Pro oplaadpunt. Er kan dan 

op afstand weer een oplaadpunt worden 

opgestart. De ZapCloud webportal 

vormt een live product dat continu wordt 

voorzien van updates en een verbeterde 

functionaliteit. De activering van opties 

zoals energiebesparing, reservering en 

integratie met andere software wordt over 

het algemeen tegen kostprijs beschikbaar 

gesteld.
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TIP VAN TIM
Eleqtron publiceert regelmatig video’s op haar website onder de naam ‘de 

Tip van Tim.’ Hierin informeert onze collega Tim Blaak u over de beste tips 

en trucs voor stekerbaar installeren. Met deze informatie bent u nog beter 

op de hoogte van de voordelen die onze prefab, maatwerk producten 

kunnen bieden. Bekijk ze regelmatig op onze website!

Tim Blaak

‘Met de Tip van Tim 
geven wij de juiste 
adviezen aan onze 
klanten.’

OP DE HOOGTE BLIJVEN? 
Schrijf u dan online in voor de nieuwsbrief: 
www.eleqtron.nl/nieuwsbrief

OP DE HOOGTE BLIJVEN? 
Schrijf u dan online in voor de nieuwsbrief: 
www.eleqtron.nl/nieuwsbrief
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MENSEN
ONZE

DE AMBASSADEURS VAN ONS BEDRIJF
De werkwijze van Eleqtron wordt gevormd door 

de mensen die bij het bedrijf werken: zij zijn de 

ambassadeurs. Deze medewerkers maken ons anders 

dan andere organisaties die zich bezighouden met 

stekerbaar installeren. Altijd staan advies, prefab 

maatwerk en begeleiding op de bouw bij hen centraal. 

De volgende medewerkers zijn illustratief voor de 

werkwijze van Eleqtron.

Glenn van Diejen 

‘Ik instrueer de 
monteurs wat betreft 
stekerbaar installeren’

Glenn van Diejen, Technical Sales 

Engineer bij Eleqtron, is regelmatig te 

vinden op de bouwplaats. ‘Ik houd mij 

samen met mijn collega’s bezig met de 

projectvoorbereiding. Aan de hand van de 

bouwtekening maken wij in nauw overleg 

met de klant het installatieontwerp voor 

stekerbaar installeren. Als het project start, 

is dat voor ons echt een feestelijk moment 

waarbij wij op taart trakteren. Ze zien mij 

dus graag komen! Dan leer ik gelijk het 

team kennen en hoor ik wat er zoal speelt. 

Ik geef aan de hand van het ontwerp een 

instructie voor de monteurs. Hiermee 

voorkomen wij miscommunicatie en kan de 

installatie goed van start gaan. Het is zelfs 

gebeurd dat als de hoofd monteur er op 

een later moment in het project niet is, ik 

nog eens de instructie geef. En dat wordt 

gewaardeerd. Ik hoor vaak dat wij hiermee 

heel deskundig en oplossingsgericht zijn. 

Dat is iets wat de monteurs met andere 

leveranciers vaak missen.’

Simone Maasdam 

‘You name it, 
we can make it’

Simone Maasdam, Assembly Coordinator, 

stuurt de productie van prefab maatwerk 

aan op de assemblage-afdeling bij 

Eleqtron. ‘Wat wij prefab maken, is het 

visitekaartje van ons bedrijf. Daarom 

controleren wij elkaar en wordt elk product 

getest. De producten moeten met zorg 

zijn samengesteld, accuraat en van een 

uitstekende kwaliteit. Daar doen wij met 

ons team alles voor.

Bijzonder aan ons werk is dat er regelmatig 

een ontwerp op papier voorbijkomt 

waarvan wij denken: kan dit wel? Passen 

al die kabels bijvoorbeeld wel in de 

behuizing? En dat is eigenlijk het leukste 

van ons werk. In de praktijk komen we 

daar samen met onze Engineers altijd wel 

uit. Ik zeg altijd: ‘You name it, we can make 

it.’ Niets is te gek. 

Uiteindelijk weten we altijd een goed 

proefmodel te maken. Als dit model 

is goedgekeurd, kijken we hoe we zo 

efficiënt mogelijk kunnen produceren: met 

een goede productiesnelheid en van een 

uitstekende kwaliteit. Zodat we tevreden 

klanten overhouden.

Wij kijken ook altijd hoe een monteur onze 

producten zou willen ontvangen waardoor 

deze zo goed mogelijk aan de slag kan. 

Hoe kunnen we de producten het beste 

bundelen en verpakken? Het moet 

nooit een warboel worden. Een monteur 

moet altijd een fijn gevoel krijgen als de 

verpakking van Eleqtron opengaat.’

Renate van Kessel

‘Waar anderen 
stoppen, gaan 
wij door.’

Renate van Kessel, Sales Engineer, heeft 

dagelijks contact met de klant. ‘Samen 

met mijn collega’s, Tim Blaak en Michael 

Kreukniet, houd ik mij bezig met de Sales 

vanuit de binnendienst. Het leukste van 

ons werk is om te zorgen dat de klant een 

goed gevoel krijgt. Voor ons is niets te 

moeilijk, overal kan een oplossing voor 

worden gezocht. Omdat wij onze eigen 

assemblage-afdeling hebben, kunnen de 

meeste oplossingen ook nog eens snel 

geproduceerd worden. De klant is bij ons 

koning en niets is onmogelijk. Dat is ook 

het unieke van Eleqtron, waar anderen 

stoppen gaan wij door! 
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SPECIFIEKE VRAGEN?
Neem dan contact met ons op!
www.eleqtron.nl/contact
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WERKWIJZE
CASE

DE ROTTERDAM
Het gebouw ‘De Rotterdam’, opgeleverd  

in de gelijknamige stad in 2014, is met  

een totaaloppervlak van circa 160.000 m² 

een van de grootste gebouwen van 

Nederland. Het gebouw heeft 240 

appartementen, 72.000 m² aan kantoren, 

conferentieruimten en een ondergrondse 

parkeergarage van twee bouwlagen met 

ruim 670 parkeerplaatsen. Daarnaast is 

er een hotel met 285 kamers en zijn er 

diverse horecaruimtes. De Rotterdam 

is ontworpen door de vermaarde 

Nederlandse architect Rem Koolhaas van 

het architectenbureau OMA. Eleqtron was 

als partner in stekerbare oplossingen voor 

installateur Croonwolter&dros zeer nauw 

betrokken bij dit omvangrijke project.

FULL SERVICE
Eleqtron leverde de producten en 

bijbehorende dienstverlening voor de 

complete, stekerbare installatie. Voor de 

lichtsturing in het hotel leverde het bedrijf 

speciale roomcontrollers, volledig prefab. 

Deze controllers hebben een koppeling 

met het datacommunicatieprotocol 

BACnet. Eleqtron nam de volledige 

verantwoordelijkheid voor de 

lichtsturing: advies, voorstel bekabeling, 

programmeren en volledig werkend 

opleveren. Daarnaast wordt het Support 

en Onderhoud van deze lichtsturing door 

Eleqtron verzorgd: Full Service. 

WERKWIJZE
Efficiency was het sleutelwoord tijden 

het bouwproces van De Rotterdam: niets 

verspillen. In verband met de minimale 

ruimte op en rond de bouwlocatie 

moesten aangeleverde materialen direct 

verwerkt worden. Eleqtron speelde hierop 

in met haar werkwijze: advies, prefab 

maatwerk en begeleiding op de bouw. 

In nauw overleg met Croonwolter&dros 

verzorgde Eleqtron diverse pre-

assemblage en Supply Chain oplossingen. 

Hiervoor werden de stekerbare producten 

zoveel mogelijk prefab geassembleerd 

en aangeleverd met een labelling voor 

de desbetreffende locatie. Het ging hier 

bijvoorbeeld om kant-en-klare stekerbare 

wcd’s (wandcontactdozen) en schakelaars. 

Tijdens deze nieuwbouw verzorgde 

Eleqtron vrijwel continu deelleveringen: op 

de juiste plaats en op het juiste moment. 

Er werd voorraad gehouden van de prefab 

producten, direct afroepbaar. Door deze 

oplossingen werd tijd bespaard, werden 

kosten omlaag gebracht en risico’s zoveel 

mogelijk uitgesloten. Croonwolter&dros 

kon zich hierdoor optimaal richten op haar 

kerncompetenties.
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