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In het kort 
Bij Ecolight Systems geloven wij in een 
groenere wereld. Onze visie is om de 
transitie naar energiezuinige verlichting te 
versnellen. Dit maakt ons voorloper in 
duurzame verlichtingsoplossingen voor 
industriële toepassingen. Kortom, onze 
producten zijn gemaakt om heel te blijven. 

  
Tot op de dag van vandaag helpen wij onze 
klanten aan de beste verlichtingsoplossingen 
van industriële kwaliteit, voor de best 
mogelijke prijs. Dit doen we met onze eigen 
productiefaciliteiten  en R&D, met focus  op 
LED verlichting. Met een toegewijd team van 
lichtingenieurs, productontwikkelaars, 
accountmanagers - in Europa en Azië - 
tezamen met onze partners, distributeurs en 
resellers, zetten wij en onze klanten een 
gezonde groei voort. 

Voordelen verbonden aan werken met ons 

Technische kennis 

Projectmatig

Prijs/Kwaliteit

Klantentevredenheid is  
wat ons drijft!

Duurzaamheid

D o o r o n z e r e c h t s t r e e k s e 
samenwerk ing met de ju i s te 
selectie van fabrikanten en het 
stellen van extreem hoge eisen op 
vlak van kwaliteit, onderscheidt ons 
assort iment z i ch van andere 
leveranciers. Hierdoor garanderen 
wij een meer dan uitstekende prijs/
kwaliteit verhouding. Bovendien 
doorlopen onze producten steeds 
officiële keuringen waardoor de 
kwaliteit kan gewaarborgd worden.

Onze ingenieurs beschikken over 
een uitstekende technische kennis 
maar zijn uiteraard in staat om dit 
over te brengen aan één ieder. In 
samenwerking met de Universiteit 
Antwerpen worden onze producten 
getest en co-creatie met onze 
leveranciers en klanten zorgt voor 
een constante stroom aan innovatie 
doorheen ons productportfolio.

Onze producten zijn gemaakt om 
aanzienlijk langer mee te gaan in 
tegenstelling tot conventionele 
verlichting. Bovendien zorgen ze 
voor een onmiddellijke besparing 
op de energiefactuur en het 
onderhoud van onze klanten zodat 
d e z e g e m i d d e l d o p 1 j a a r 
terugverdien kunnen worden.

Wij werken volgens project wat ons 
in staat stelt onze klant van A tot Z te 
bedienen. Van het gratis opstellen van 
licht- en besparingsplannen, het 
afhandelen van transport, tot de 
opvolging van de aangeboden 
oplossing.



Onze werkwijze 
Dankzij onze projectmatige aanpak 

kunnen wij u ontzorgen in alle fases van 
uw (relighting)project 

Kennismakingsgesprek

Uw wensen: 
Besparing op energie 
Besparing op onderhoud 
Verbeterd lichtplan 
Creatie van een totaal nieuwe sfeer

Gratis Lichtplan

Opmeting 
Lichtstudie 
Besparingsstudie (ROI) 
Voorfinanciering 
Subsidieaanvraag

Gratis Proefplaatsing

Uitlevering of installatie

Opvolging

After sales service



Zij gingen u voor
“ Zeer goede ervaring met Ecolight. Zowel voor, tijdens als na het 
project hebben wij een goede service ervaren. Vooral de 
technisch specialist Gregory praat met passie over licht en de 
techniek hierachter. Geen vraag was te gek en Gregory kon 
precies vertellen hoe het zit. Bij het eerstvolgende lichtproject 
staat Ecolight bovenaan ons lijstje van potentiële leveranciers. 

        ”Peter Penning 
Production Manager - Van Beest B.V.

Wens je een gratis 
lichtstudie op maat?

Jonghelinckstraat 8a 
2018 Antwerpen 
België 

+32 4 97 90 82 79 

info@ecolightsystems.be 

www.ecolightsystems.be

Contacteer ons

mailto:info@ecolightsystems.be
http://www.ecolightsystems.be

