midcraft elteknik AB
De vassaste elektrikerna och
branschens bästa service

”VI HÅLLER KONTAKTEN”

EN TOTALPARTNER INOM EL
Midcraft Elteknik AB är en fullserviceleverantör som med
stor framgång kombinerat traditionella kärnvärden med
den moderna eltekniken. Vår geografiska marknad är
Stockholm, där våra kundkategorier är byggentreprenörer,
privata fastighetsägare, allmännyttan och offentliga myndigheter.
Vi jobbar ur ett hållbarhetsperspektiv och med aktsamhetskrav. Det gör vi genom att arbeta efter framtagna
kvalitets- och miljöledningssystem, ISO 9001:2015 och
ISO 14001:2015, i samråd med QiM.

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier, direktåtkomst till webben via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Cinemagrafi

Webb-ikon

ENTREPRENADER AV HÖG KVALITET
Vi utför alla typer av entreprenader. Som leverantör vid en totalentreprenad levererar vi en optimerad anläggning när det gäller ekonomi,
design och teknik. Vi har alltid ett livscykelperspektiv och en nära
dialog med våra kunder.
Vår kvalitet skapas ur kundvård, våra anställdas välmående och kunnande samt ett gott samarbete - idag och imorgon.

ELBILSLADDNING

– en grön investering för
framtida generationer
Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening kommer ni snart att upptäcka, om ni inte
redan gjort det, att laddstationer för elbilar är
lika viktigt som internetuppkoppling i fastigheten. Dessa laddningsstationer kommer
att få en viktig och direkt avgörande roll för
utvecklingen av er fastighet.
Vi på Midcraft Elteknik hjälper er med installationen som höjer värdet på er fastighet,
samtidigt som ni gör en insats för att stoppa
den globala uppvärmningen.

08-626 86 10
Ladda ner vår broschyr från
www.rej-design.se

EXPERTER PÅ ELSERVICE
Från vårt kontor i Hägersten har våra serviceelektriker korta och
snabba vägar, både till er som kund och till våra elgrossister där vi
hämtar material vid beställda uppdrag. Det garanterar er en snabb
och kostnadseffektiv elservice med omtanke där inget jobb är för
stort eller litet för oss.
Inom vår elservice ingår:
• Teleinstallationer. Vi utför allt inom tele så som data- och
fiberinstallationer.
• Passage- och bokningssystem. Vi jobbar med Aptus och RCO,
men har även kompetens för andra anläggningar.
• Belysning. Vi är sedan länge övertygade om att en effektiv belysningsanläggning hjälper dig som brukare att spara energi- och
overheadkostnader. En energikalkyl (LCC-kalkyl) kan många gånger vara en hjälp att beräkna och påvisa energibesparingar som
gynnar både plånboken och miljön.
• Kraftinstallationer. Exempelvis nya smarta elmätare, laddstolpar för el- och hybridbilar och KNX-styrningar av era system.
• Hyresgästanpassningar.
• Rådgivning, underhåll och felavhjälpning.

GRÖNSKA STADSODLING
Hos Grönska Stadsodling har vi installerat belysning
och dess styrning. Metoden kallas vertikal odling och
bygger på LED (Light Emitting Diodes). LED ljuset ger
plantorna det ljus de behöver och är mer energieffektivt än traditionella växthuslampor (HPS)

Värmekabelspecialisten
Experter inom värmekablar, reglering och styrsystem

Växel: 08-410 43 910
Web: www.vks.se
E-post: info@vks.se

Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av värmekabel med regleringar och styrsystem. Vi vänder oss till elinstallatörer, konsulter, fastighetsägare, industri
samt spårbunden trafik och med över 50 års erfarenhet kan vi erbjuda betydelsefull kunskap och service tillsammans med kvalitativa produkter.
Värmekabelspecialisten erbjuder ett komplett sortiment av värmekabel, tillbehör samt styrningar. Vi skräddarsyr alltid våra anläggningar till fastighetens behov
där en projektprocess ofta består av projektering, installationsgenomgång samt drift- och skötselgenomgång med slutkunden.

Allt med maknadens bästa service och kvalitet.

KONTAKTA OSS, DET LÖNAR SIG!

SMARTA HEM MED KNX
Har du planer på att fixa smarta hemfunktioner? Vi rekomenderar i så fall KNX. KNX är en flexibel och
framtidssäker lösning som många leverantörer valt. Du blir inte fabrikat bunden utan här finns möjligheter
att välja mellan många olika lösningar. Dessutom är det ett ekonomiskt bra val över tid samtidigt som ni
värnar om vår miljö.

Komplett sortiment av kapslingar
för elfördelning inom fastigheter

Stansgatan 1, 334 32 Anderstorp



Tel. 0371 - 56 50 00



www.stitec.se

PERSONAL MED HÖG
KOMPETENS OCH LÅNG
ERFARENHET
Samtliga våra anställda, från arbetsledare till elmontörer och tekniker, har givetvis nödvändig utbildning
för branschen. Kontinuerlig utbildning sker via företaget för att bibehålla och uppgradera kunskapsnivåer
för branschen. Vår personal är uteslutande boende i
Sverige, svensktalande samt anställda av företaget.
På Midcraft Elteknik är yrkesstolthet en självklarhet.
På vår inköpsavdelning är Jörgen Hellström, delägare
i företaget, inköpsansvarig. Han har ett långt förflutet
i elgrossistledet och har bland annat varit anställd/inköpsansvarig hos en armaturleverantör. Jörgens breda portfölj av leverantörer, och insikt om våra kunders
specifika önskemål, ger oss och kunderna en trygghet
i leveranssäkerhet, kostnadsmedvetenhet och livscykelperspektiv.

KONTAKTA OSS GÄRNA:
Midcraft Elteknik AB
Västbergavägen 25
126 30 Hägersten
Mail
info@midcraft.se
Tel vxl.
08-120 725 25

• 15303 • www.jssverige.se

Jarmo Mourujärvi
070 751 21 02

LED-belysning från DEFA

Se världen i
ett nytt ljus
ww.defa.com

Projektering – Besiktning – Kontroll

Projektering – Besiktning – Kontroll
Telefon 08-10 39 05 – www.elkonsult.se

