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► Boliginstallation
► Reparation
► Klimaanlæg
► Datainstallation
► Alarmanlæg
► Hårde Hvidevarer
► Lynbeskyttelse
► Industri

El til tiden

Har De brug for en el-fagmand, kan vi med god samvittighed tilbyde Dem vores
ydelser. Vi er et veletableret el-firma med mere end 60 års erfaring.
Vi udfører stort set alle opgaver inden for vores branche og har stor erfaring
med både større og mindre byggeprojekter, om det er nyt, renovering, private
eller erhverv.
Hvis kvalitet, pris og veludført arbejde, selvfølgelig leveret til tiden, er noget De
sætter i højsædet, er vi absolut det rigtige firma for Dem. Vi ønsker på alle
måder et solidt og kvalitetsfyldt samarbejde med alle vores kunder og vil altid
bestræbe os på at opfylde Deres ønsker.
Vi har igennem mange år, været med til at bygge et utal af boliger, forretninger,
industrier m.m. og servicerer ligeledes et stigende antal private kunder,
boligselskaber og andre erhverv. Vi sætter gerne nye standarder hos vores
mange kunder. Det kan være i form af god rådgivning til at spare på forbruget
eller for at hæve komforten til
et helt nyt niveau. Med andre
ord er vi en seriøs
Vores motto: ingen opgave er for lille
samarbejdspartner som tænker
på vores kunders dagligdag og
som gerne vil holde på vores
kunder. Det kan vi kun gøre
ved at være på forkant med
udviklingen og have en finger
på pulsen, med hvad der er
interessant for vores mange
forskellige typer af kunder.
Til at sørge for, at kvalitet og veludført arbejde bliver til virkelighed, har vi
nogle rigtig dygtige medarbejdere, som er faguddannet og hele tiden fornyer sig
med kurser og efteruddannelse. Derfor kan de udføre et solidt og godt
håndværk.
Firmaets ledelse varetager den daglige drift, herunder arbejdsplanlægning,
kundekontakt, salg og service samt projektledelse af de lidt større opgaver.
Vi er i stand til at løse mange opgaver og er et fremsynet og nytænkende firma,
som sætter egne krav og forventninger højt. Vi ønsker at vores erfaringer skal
komme Dem til gode og håber at netop dét, tiltaler Dem.
Det ville glæde os at høre fra Dem.

Med venlig hilsen
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