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Eleqtron heeft haar wortels in de ontwikkeling van de elektro

technische, stekerbare 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. 

Onze werkwijze wordt gekenmerkt door: 

• snelheid en flexibiliteit

• oplossingsgericht werken

• merkonafhankelijkheid

• innovaties

• maatwerk

• supply chain oplossingen

Eleqtron werkt voor en met installateurs 
en de elektrotechnische groothandel.
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Bij uw voorbereidingen voor een steker

baar installatieproject kan Eleqtron u veel 

uit handen nemen. Bijvoorbeeld door 

u te ondersteunen met engineering en 

calculatie, waaronder met BIMbestanden 

voor uw stekerbare installatie en LED 

verlichting. Daarnaast bieden wij diverse 

energiebesparende oplossingen waarmee 

moderne nieuwbouwprojecten de 

BREEAMscore kunnen verbeteren.

Met de slimme oplossingen van 
Eleqtron kunt u uw project uitstekend 
realiseren. En u blijft als installateur 
concurrerend in de markt.

Tijdens uw project is Eleqtron een 

specialist in slimme prefab oplossingen. 

Hierdoor bespaart u op tijd en kosten, 

verbetert uw productiviteit en sluit u 

installatierisico’s zoveel mogelijk uit.  

Dat combineren we met unieke Supply 

Chain oplossingen voor uw project. 

Eleqtron ondersteunt u eveneens bij 

oplevering en bij service en onderhoud.

MARKTEN
• kantoren

• hotels

• warehousing

• onderwijs

• automotive

• leisure

MET ALLURE
PROJECTEN



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.

Met het innovatieve Qbright programma 

aan LED verlichting levert Eleqtron een 

sterke bijdrage aan energiebesparing en 

aandacht voor het milieu. U realiseert met 

Qbright verlichting namelijk een 60% lager 

energieverbruik en de verlichting gaat  

8x langer mee. Het licht is warm en prettig. 

Qbright LED verlichting wordt doorgaans 

stekerbaar uitgevoerd.

Met het Qcharge totaalconcept ervaart 

u de voordelen van dynamisch laden in 

combinatie met een vlakbandinstallatie, 

een zeer flexibele vorm van energie

verdeling. 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. PRODUCTEN
INNOVATIEVE

MERKEN
Met merken als Qneqt, Qbright en 
Qcharge biedt Eleqtron een innovatief 
concept voor de stekerbare, 
elektrotechnische installatie. 



KWALITEIT
Kwaliteit vormt voor de producten 

van Eleqtron een basisvoorwaarde. 

Daarom voert Eleqtron voor haar 

assortiment Qneqt alleen stekerbare 

producten waarvoor een CEmarkering 

en een KEMAkeurmerk is afgegeven. 

Uiteraard voldoen de Qneqt producten 

aan de gestelde eisen, waaronder de 

NEN 1010:2007 norm. Qbright LED 

verlichting heeft een CEmarkering 

en een TÜV keurmerk. Binnen onze 

productie zijn alle werkprocessen 

geborgd en worden de producten 

in een traceerbare uitvoering 

opgeleverd. 

ASSEMBLAGE
Eleqtron heeft eigen assemblage

ruimtes. 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 kunnen inspelen op 

de vraag van uw project. 
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