VÅR KUNSKAP
DIN TRYGGHET

En helhetsleverantör med nytänkande
Kinna El & Tele startades 1990 och har sedan dess varit ett innovativt företag som alltid varit
tidigt med att satsa på ny teknik. Vi har till exempel hög kompetens inom KNX, avancerade larmlösningar, passagesystem och kameraövervakning, och har under senare år är även levererat
installation av solpaneler och elbilsladdstolpar.

Vi prioriterar hög kvalitet och
kundanpassade lösningar
Våra elektriker och installatörer har en bred kunskap, lång erfarenhet samt
ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att vi utför både traditionella elinstallationer och specialanpassade lösningar efter kundens önskemål. Genom att
lägga ner det där lilla extra i projektet och ha en nära dialog med våra kunder
når vi en hög kvalitet och många nöjda kunder.

Consilium Säkerhet Väst AB

Installationer med miljöfokus
Om du funderar på att installera solceller på ditt tak ska du kontakta oss
på Kinna El. Genom att välja solceller som energikälla sparar du pengar på
uteblivna elräkningar och gör samtidigt en god sak för miljön! Ytterligare
en fördel är att du kan sälja tillbaka överskottet av elen till energibolaget.
Vi säljer och installerar högeffektiva solceller med en hög verkningsgrad.
Dessutom lägger vi stor vikt vid att erbjuda solcellslösningar som passar
huset. Vi är märkesoberoende, vilket innebär att vi väljer den produkt som
passar dina behov och förutsättningar. Vi gör också energiberäkningar och
hjälper till med ansökan om klimatstöd.
Vi projekterar och installerar också laddstolpar för elbilar som installeras
och anpassas efter kundens behov. Våra uttag är godkända enligt försäkringsbranschens villkor.

Våra tjänster
• Butiksinstallationer
• Effektbelysning (inom- & utomhus)
• Elbesiktningar
• Inbrottslarm, larmklass 3
• Installation av golvvärme
• Kameraövervakning via nätverk
• KNX-installationer
• Kontorsbelysning
• Nätverkslösningar
• Passagesystem
• Porttelefoner
• Media för konferensrum
• ROT-uppdrag
• Installationer för lantbruk
• Solpaneler
• Elbilsladdstolpar
• Nybyggnation
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