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Samla alla era installationsärenden på ett ställe

Trygghet, kompetens och kreativitet är våra kännetecken.
Installations Companiet i Skåne AB är en komplett installationsfirma inom
ljud & bild, datorer, nätverk, fiber och el. Vi är ett ungt företag som alltid
ligger i framkant med den senaste teknologin och älskar att göra kunder
nöjda.
Vi anlitas av både stora och små företag, industri, privatpersoner, kommuner,
bostadsrättsföreningar & fastighetsägare.

Ljud & Bild
Vi installerar TV-skärmar, projektorer och trådlösa ljudsystem i ert hem, kontor, restaurang, café
eller butik. Våra installationer & produkter är snygga, diskreta och mycket användarvänliga.

Datorer
Vi undersöker, felsöker och servar era datorer, skrivare och trådlösa nätverk.
Inga problem är för stora eller för små för oss.

Nätverk
Helhetsinstallation, underhåll och byggnation utav nätverk. Vi skräddarsyr en anpassad
lösning för just er rörelse, så som uttag, switchar, wifi och nätverksval.

Fiberinstallationer
År 2020 skall 90% av alla hushåll i Sverige ha fiberanslutning. Vi är en oberoende installatör
som har spetskompetens inom fiberanslutningar. Vi installerar, Ni väljer operatör.

El
Våra elektriker är välutbildade och utför alltid installation & service fackmannamässigt.
Vi vet hur viktig elförsörjningen är och utför alltid hållbara installationer.

Fem starka argument för att anlita oss

Gedigen kompetens
Vi utför alla typer av installationer. Inget jobb är för litet eller för stort.

Vår passion

Vi älskar teknologi och att erbjuda andra möjligheten att ta del
av det senaste. Vårt mål är att alltid överträffa kundens önskemål!

Vi ökar hållbarheten

Vi framtidssäkrar era miljöer med rätt produkter och rätt verktyg.

Bäst service

Vi ser inga problem, bara lösningar. 		

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 skräddarsydda
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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