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“Alles voor de elektrische inrichting
van uw bouwproject”

De roots van Eltralight dateren van 
de jaren tachtig, toen de broers De 
Ceuleneer bijklusten met elektrische in-
stallaties. In 1990 werden de activiteiten 
ondergebracht in de bvba Eltralight, die 
sinds 1995 volledig wordt gerund door 
Freddy De Ceuleneer. Onder zijn im-
puls kent het bedrijf  een stevige groei, 
die in 2003 werd geconcretiseerd in het 
gloednieuw gebouw in de industriezone 
van Schendelbeke.  “Die verhuis was 
het startschot van een enorme expan-
sie en deed ons uitgroeien tot een vaste 
waarde als groothandel van elektrisch 
installatiemateriaal.”

Hoe breed is het aanbod?
Freddy De Ceuleneer: “Ons assorti-
ment is uiterst gediversifi eerd en gaat 
van verlichting (armaturen en lampen) 
en kabels over domotica tot automa-
tiseringen en huishoudelektro (wit- en 
bruingoed). We zetten ook fors in 
op energiezuinige oplossingen zoals 

warmterecuperatiesystemen, warmte-
pompen, zonnepanelen, enzovoort.”

Waarom kiezen klanten voor 
Eltralight?
“Door de jaren heen zijn we geëvolu-
eerd naar een totaalaanbieder, waardoor 
klanten zich voor de elektrische bele-
vering van hun bouwproject maar tot 
één aanspreekpunt hoeven te richten. 
Bovendien beschikken wij over een erg 
uitgebreide voorraad, die het mogelijk 
maakt liefst 90 % van ons totale assor-
timent uit stock te leveren.  Onze tech-
nische dienst springt de klant meteen bij 
voor specifi eke uitdagingen en herstelt 
ieder toestel met de originele wissel-
stukken. Bovendien zijn we een erkend 
servicecenter. Daarnaast begeleiden we 
de klant in onze uitgebreide toonzaal 
graag naar de juiste producten voor hun 
project. Onze specialisten zitten nooit 
stil en speuren voortdurend de markt af  
op zoek naar nieuwe, vooruitstrevende 

technologieën. In dat kader organiseren 
we, samen met onze partners, ook re-
gelmatig opleidingen en productpresen-
taties voor onze klanten.”
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FICHE
Openingsuren: maandag tot en met 
donderdag van 8 tot 12 uur en van 13 
tot 18 uur (op vrijdag tot 17 uur).

Productgroepen: verlichting, instal-
latiemateriaal, kabels, automatisering, 
HVAC, nieuwe energie, gereedschap, 
huishoudapparaten.

Freddy De Ceuleneer.

Een totaalaanbod in elektrotechnisch 
materiaal, gekoppeld aan een ijzer-
sterke service en concurrentiële prij-
zen: drie factoren waarom heel wat 
elektro-installateurs, ondernemin-
gen, openbare instellingen, winkeliers 
en andere professionele klanten al 
jaren kind aan huis zijn bij Eltralight. 
Het dynamisch en ervaren team 
helpt hen in een handomdraai aan de 

benodigde producten.


