Ljud & Bild

Vi levererar och installerar förstklassig bild och fenomenalt ljud till alla miljöer.
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Vi inser vikten av högklassigt ljud och skarp bild

Trygghet, kompetens och kreativitet är våra kännetecken.
Vi gör hela jobbet - allt från projektering, produktval, placering och slutinstallation.
Vi anlitas av både små och stora företag, caféer, matbutiker, butiker, restauranger,
skolor, privatpersoner och kommuner.

Ljud
Vi erbjuder allt från trådlösa ljudsystem som du kan styra
från mobil, dator eller surfplatta till traditionella kabelsystem
för maximal ljudkvalité.

Bild
Vi installerar allt från projektorer, dukar, reklam-TV och
naturligtvis monterar vi er TV på väggen.

Ljus
Vi installerar ljuskällor, armaturer, skyltbelysning och LEDljus i hem, kontor, butiker, restauranger och caféer.

Fem starka argument för våra Ljud & Bild-tjänster

Inget mer kabelkaos
Vi döljer kablarna snyggt och prydligt.

Trådlös miljö
Med den senaste tekniken skapar vi en trådlös miljö åt er som
ni kan styra från er dator, mobil eller surfplatta.

Vi ökar hållbarheten
Vi tänker långsiktigt när vi installerar ert ljud, ljus & bild.

Mer för pengarna
Våra tjänster och produkter är kostnadseffektiva och framtidssäkra.

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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