Kvalitet och
engagemang som
gör skillnad

Kundanpassade lösningar
med hög flexibilitet
På Swedish Electric Mechanical Construction AB (SEMCAB) är vi experter på att bygga
apparatskåp, styrskåp, elcentraler, markskåp, lågspänningsställverk och KNX-anläggningar.
Med stor pålitlighet och hög leveranssäkerhet ser vi till att du som kund får precis vad du vill ha.
Vi utgår alltid från vilka behov som finns och tar sedan fram skräddarsydda lösningar.
På SEMCAB försöker vi att göra våra kunders vardag så smidig som möjligt genom att
erbjuda en riktigt hög grad av service. Kanske har du en halvfärdig ritning och en idé som du
behöver komma vidare med, då hjälper vi dig. Kanske vet du precis vad du vill ha och vill ha en
produkt levererad en viss tidpunkt, räkna då med att vi håller vad vi lovat!
SEMCAB samarbetar med marknadsledande leverantörer som står för komponenter av
högsta kvalitet, helt enligt våra kunders önskemål.

—
Normprodukter i världsklass
Omfattande sortiment med hög
tillförlitlighet och enkel installation.

Apparatskåp
och styrskåp
På SEMCAB bygger vi apparatskåp och styrskåp,
där vi bl.a. har levererat belysningsutrustning till Tele2
Arena, solcellsanläggningar och röntgenutrustning. Vi
bygger också apparatskåp till aktörer som levererar
automatiken till laddboxar.
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Från gatan till lägenheten
Vi levererar kundanpassade lösningar från gatan till lägenheten. Denna bredd gör
SEMCAB till en trygg och kostnadseffektiv partner, där vi säkrar kvaliteten i alla led.

02
SERVISCENTRALER/
FÖRDELNINGSCENTRALER
Serviscentraler och framförallt
fördelningscentraler är lite av vår
specialitet. I ett större projekt, Kvarteret
Dykaren i Stockholm, har vi byggt 50
fördelningscentraler.

01
MARKSKÅP/
LÅGSPÄNNINGSSTÄLLVERK
Vi bygger och monterar markskåp och
lågspänningsställverk med den automatik
som våra kunder behöver.

04
MEDIACENTRALER/
LÄGENHETSCENTRALER
En mediacentral/lägenhetscentral inne i
lägenheten är det sista steget i den kedja
som SEMCAB erbjuder.

03
KNX-CENTRALER/
FASTIGHETSCENTRALER
KNX-centraler skapar nya möjligheter
för automation och just här får vi extra
mycket utlopp för vårt kundfokus. Med en
enda kontrollpanel går det att styra alla
komponenter i huset, som till exempel värme,
vatten, ventilation och belysning.

®
s.r.l.

Innovativa och smarta
skyddslösningar, tjänster och
expertis inom områdena SPD,
PUS, blixtskydd, jorddon och
ljusbågsskydd

Säkringsmaterial som
säkringssocklar, säkringar
och ugnsluckor

Distributionsmaterial som
flexibler, jordlätor och
distributionsblock

Din kontakt inom El

Brett utbud av kvalitativa
last- och säkringslastbrytare

Anslutningsmaterial som
kopplingsplintar, distributionsblock, anslutningsklämmor
och PEN-plintar

PÅ SEMCAB HAR VI MÅNGA PROJEKT
ATT VARA LITE EXTRA STOLTA ÖVER,
DÄR VI MED VÅR FÖRMÅGA ATT LYSSNA
IN TAGIT FRAM KUNDSPECIFIKA
LÖSNINGAR. ATT FLERA KUNDER ÄR
ÅTERKOMMANDE SER VI SOM ETT
FINT BEVIS PÅ ATT VÅRT ARBETE
UPPSKATTATS.

Kantpressning
Stansning
Rundvalsning
Svetsning

L&L Produkter AB
Atlasgatan 12
802 86 Gävle
Tel 026-10 11 22
Direkt 026-12 02 06
Mobil 070-679 79 74
anders.hogberg@polmans.se
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Anslutning från sidan ger bättre översikt
Push in-radplintar
De nya radplintarna PTV kombinerar den snabba verktygsfria push inledaranslutningen med platsbesparande ledarriktningen hos skruvplintar.
Detta förenar fördelarna med befintliga radplintar, vilket gör modernisering
av ditt system snabbt och enkelt.
För mer information ring 08-608 64 00 eller besök phoenixcontact.se
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