MED STORT ENGAGEMANG FÖR DIN SÄKERHET
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ENGAGEMANG
i varje detalj
Elgruppen i Lomma AB som grundades 2007 ägs och drivs
av Peter Thuresson och hans fru Li Alterlo. Sedan dess har
vi arbetat i alla sorters projekt inom entreprenad, service
och privatkundsmarknaden. Våra kunder känner oss som
kvalitets- och service-orienterade och därför blir vi ofta
rekommenderade, vilket gör oss mycket stolta.
Vi arbetar bara med välkända högkvalitativa produkter,
det ger fördelar åt både våra kunder och deras kunder.
Framförallt kan du förvänta dig ett stort engagemang för
ditt projekt, litet som stort.
Elgruppen i Lomma AB utför elinstallationer från idé
till färdig anläggning inom el, tele, data och säkerhet.
Medarbetarskaran på 15 kompetenta elektriker och
tjänstemän ökar varje år.
Här finns de behörigheter som krävs, specialkompetenser
för alla olika sorters arbeten och en generellt hög
kunskapsnivå. Oavsett vilken elkompetens du behöver
finner du den hos oss. Som medlem i EIO jobbar vi ELRÄTT
och utför EIO eltest i din anläggning.

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, 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.

Webbikon

Lönebaserad utdelning
och expansionsmedelsskatt?
När du behöver en expert.
www.nyopart.se
Kontakta marie.jonsson@nyopart.se

Member Crowe Global
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VI ÄR DIN PERFEKTA LEVERANTÖR
i varje totalentreprenad
Totalentreprenader är en av våra vanligaste arbetsformer, där vi i samråd med kunden
projekterar fram elanläggningen. Genom att lägga mycket energi på projektering
och planering säkerställer vi att resultatet överensstämmer med kundens önskemål,
det är alltid det mest effektiva sättet att arbeta. Vi jobbar även med andra typer av
entreprenader, som generalentreprenad och utförandeentreprenad.

Vi utför allt inom Fibernät,
Kabel-TV, Datanät och 3G-täckning

Lundavägen 27, 241 93 Eslöv • Tel 0413-601 90 • info@ktvs.se

SÄKERHETSANLÄGGNINGAR
Tillsammans med våra samarbetspartners utför vi säkerhetsanläggningar såsom
brandlarm, inbrottslarm, passagekontroll och porttelefoni.

VÅRT BRANDSKYDD
ER SÄKERHET!
Från proffs till proffs
www.etman.se
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SERVICE och underhåll
Hos industrier, fastighetsägare och andra kunder utför vi alla
förekommande typer av service och installationer inom el,
tele, data och säkerhet. Här gör vi också regelbunden kontroll
av er anläggning avseende brand- och elsäkerhet, vid behov
tar vi fram förslag på åtgärder.

Brännhet kompetens inom
elkraftsutrustning
Ställverk - Centraler - Kontrollskåp

Skövde Värmeverk

Elektroproduktion AB
Transportvägen 18
246 42 Löddeköpinge
Tel. 046-70 82 00
Fax: 046-70 82 20
info@elektroproduktion.com
www.elektroproduktion.com

PRIVATMARKNADEN
bostäder, tillbyggnader
& skräddarsytt
Med hjälp av våra självgående och flexibla elektriker utförs alla uppgifter på ett säkert
sätt. Dina idéer och önskemål blir våra utmaningar, där vi alltid engagerar oss i att hitta
den mest effektiva och ekonomiska lösningen. Vi ser det som en styrka att i stort sett
alltid kunna ge ett fast pris innan vi löser uppgiften. Intelligent el, wifi, nätverk och andra
moderna kommunikationslösningar tillhör våra specialområden där du tjänar på att
kontakta oss.
Det handlar lika ofta om nybyggnation som tillbyggnader och renoveringar av kök och
badrum. I de här projekten brukar det ha en avgörande betydelse att vi finns där för
slutkunden och översätter dennes idéer till säkra elinstallationer. Det ger skräddarsydda
bostäder där man trivs.

Partnerskap, tillgänglighet,
service och support
www.landin.one

www.natverksgrossisten.com

Kontakta oss gärna!

• xxxx • www.jssverige.se

www.elgruppen.info
0709-80 04 88
peter@elgruppen.info

KVALIFICERADE TJÄNSTER INOM EN RAD OMRÅDEN

selga.se

Tel. +46 (0)44 20 00 10 – Fax +46 (0)44 10 37 75
Industrigatan 50 - 291 36 KRISTIANSTAD

www.lmt.se

