EFFEKTIVA LÖSNINGAR
OCH KVALIFICERAD
SERVICE

FÖR TRYGGA OCH SNYGGA INSTALLATIONER
När du anlitar oss kan du alltid räkna med en pålitlig installationspartner som alltid lämnar ett bra resultat
efter sig. Vi vet hur viktigt det är med såväl yrkesmannamässigt utförda installationer som fungerar optimalt,
som att det ser snyggt och prydligt ut efteråt.
Svagströmsinstallationer i Norrköping AB är ett entreprenörsföretag som kan ombesörja allt inom svagström.
Vår verksamhet vilar främst på tre ben: fiber, tele- och datainstallationer samt antenn- och AV-installationer.
Bolaget har verkat i branschen sedan 2009, idag är vi 26 medarbetare med rätt utbildning och erfarenhet, och
med olika specialistkompetens inom våra olika tjänsteområden.
Vi är en stark aktör på marknaden och utför främst totalentreprenader, men för oss är inget jobb vare sig för
stort eller för litet. Vi sätter stort värde vid att alltid bemöta våra kunder med respekt och är noga med att
lämna en arbetsplats noggrant städad – det ska inte synas att vi varit där.

AUKTORISERAD
ANTENNSERVICE

FIBERINSTALLATIONER
Vid fiberarbeten går vi ofta in som totalentreprenör, vilket innebär många fördelar eftersom vi då är med
redan i projekteringsfasen. Tillsammans med våra underentreprenörer sköter vi och tar ansvar för hela kedjan,
från projektering till schaktning, blåsning, skarvning, driftsättning och till slut färdig installation. Vi arbetar
med lokala underentreprenörer med samma krav på noggrannhet och kvalitet som vi har.

R-LICENS – REKOMMENDERADE FÖRETAG
På Svagströmsinstallationer är vi stolta över att ha tilldelats R-licens, en kvalitetssäkring i branschen som
synliggör företag med ett etiskt förhållningssätt gentemot såväl kunder och medarbetare som miljö. Licensen
är en rekommendation och en kvalitetsstämpel som delas ut av en seriös och noga utvald referensgrupp.
Mer om R-licensen kan du läsa här: www.rlicens.se

TELE- OCH DATANÄT
Bara de senaste tio åren har det hänt mycket med tele- och datatrafiken. Den har ökat enormt och kräver
effektiva lösningar och kvalificerad service. På Svagströmsinstallationer har vi utvecklats parallellt med
branschen och vet vad som krävs.
Vi utför alla typer av nätinstallationer, stora som små, och är din ideala partner när det kommer till installation
eller underhåll av kommunikationsnät. Bland våra kunder finns allt från privatpersoner till företag och kommuner.
Idag är vi vana vid att det finns snabbt internet överallt, och därför kan kunder med stora verksamheter kräva
välutbyggda nät med upp till flera hundra accesspunkter.

Vi kan tack vare vår gedigna erfarenhet och vårt breda maskinutbud utföra kvalitativa arbeten i alla lägen.
Vi utför det mesta inom mark och
anläggning, så som bredbandsgrävning, blåsning av fiberkabel, grävning för fjärrvärme och andra inom
branschen förekommande arbeten.

www.brorssonsab.se

AV-INSTALLATIONER, TV OCH ANTENN
Med den nya tekniken följer också många nya tekniska lösningar. Idag väljer företag, skolor och organisationer
att uppdatera och modernisera sin kommunikationsutrustning, något som också ställer höga krav på
välfungerande moderna installationer.
Idag väljer många att installera AV-utrustning, alltså interaktiv ljud- och bildutrustning för att kunna kommunicera eller hålla möten på distans. AV-media används av skolor, företag eller vid konferensanläggningar
och omfattar utrustning som projektorer och högtalarsystem. Vi har stor kunskap om den typen av ny teknik,
samtidigt som vi också tar oss an allt som rör paraboler, antenner och TV-installationer.

VI FÖRENKLAR DIN VARDAG
Vänd dig till oss när du behöver
professionell inredning till din servicebil.
För att kunna leverera högsta
möjliga kvalité jobbar vi med krocktestade inredningar från System Edström.
Välkommen till
Vi kan: System Edström Inredningar, Modulsystem, Omvandlare, Sortimentväskor, Laddare, Varningsljus, Blixtljus, Arbetsbelysning, X-ljus, Billarm, Bränslevärmare, Multimedia, Dubbelkommandon, Inklädnader, Dragkrokar, Lastbågar, Instegsskydd, Lastslädar, Kåpor, Flakkranar, Bakgavel
lyftar, Batterier, Takutrustningar, Frontbågar, Sidesteps, Solfilm, Varningsljusramper, Ledramper, Rigid, Cabbar, Överdragsklädsel, Hundburar...

HÖR AV DIG!
Svagströmsinstallationer i Norrköping AB
Moa Martinsons gata 30
603 78 Norrköping
011-16 24 34
info@svinab.se
www.svinab.se

vangaentreprenad@telia.com • 011-13 34 50

Kullerstad Fiberteknik AB
www.alcadon.se

anders@kullerstadfiber.se • 0708-90 44 32

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 12315 • www.jssverige.se

mångårig erfarenhet inom bredbandsschakt
samt kabelblåsning

