Välj rätt elektriker!
Vi har kunskapen och kompetensen.
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Vi leder strömmen åt er!

Trygghet, kompetens och kreativitet är våra kännetecken.
Dagens elinstallationer blir mer och mer avancerade, därför håller vi oss
uppdaterade med den senaste teknologin bakom den. Våra elinstallatörer
har bred kompetens och utför självklart alltid säkra installationer.
Vi anlitas av både stora och små företag, industri, privatpersoner och kommuner.

El-entreprenad
Från gammalt till nytt.

Service

Vi anpassar våra tjänster efter era behov.

Felsökning

Fungerar inte uttaget? Vi fixar det!

Jourtjänst

Vi vet hur viktig driften är. Därför är vi tillgängliga dygnet runt.

Projektering

Från projektering till fullständig installation.

Rådgivning & konsultering

Det finns inga dumma frågor - Vi hjälper er oavsett vad!

Fem starka argument för våra El-tjänster

Säker el-installation
Vi tar säkerheten på största allvar.

Miljövänliga produkter

Vi använder enbart produkter som värnar om miljön.

Vi ökar hållbarheten

Vi framtidssäkrar era miljöer med rätt produkter och rätt verktyg.

Mer el för pengarna

Vi installerar alltid med den senaste & mest energisnåla tekniken.

Garanti & trygghet

Vi håller vårt ord & står för vårt arbete, från början till avslut.

Installations Companiet i Skåne AB är ett företag med stort hjärta som alltid sätter
kunden i fokus. Vi är specialiserade installatörer för ljud, bild, datorer, nätverk & el.
Vår kunskap och erfarenhet ger oss möjlighet att erbjuda flexibla och skräddasydda
lösningar till våra kunder. Ambitionen är att alltid erbjuda våra uppdragsgivare en
kostnadseffektiv lösning, vilket har varit nyckeln till vår framgång.

Våra värderingar

Ansvar

		
		Vi tar alltid ansvar för våra handlingar och sätter ära i att
		
hålla det vi lovar.

Flexibilitet

		
		
Våra lösningar är alltid anpassade efter kundens förutsättningar.

Kvalitet

		
		
Förvänta dig alltid en snygg, fullständig och felfri installation.

Kunskap

		
		
Fullärd blir man aldrig. Därför strävar vi kontinuerligt efter ny
		
kunskap för att förbli bäst på det vi gör.

Och glöm inte - Vår uppgift är att alltid hitta en lösning!
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