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1 El-installasjon AS 

 

Kort om oss:  

• Etablert: 1999                                         

• Plassering: Horten 

• Område: Vestfold og Telemark, Viken 

• Ansatte: 13 

• Montører med fagbrev gr L: 9  

• Lærlinger: 2 

• Saksbehandler: 1 
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2 El-installasjon AS 

 

Leilighet og rekkehus 

Bliksekilen – Tønsberg – 14 boliger – 2016-2017 

Oserødmyra – Færder – 19 boliger – 2018-2019 

Pors hageby - Porsgrunn - 27 boliger – 2019-2021 

Valberggrenda – Sandefjord – 9 boliger – 2019-2021 

Solløkka – Larvik – 14 boliger – 2020-2021 

Brattås – Porsgrunn – 10 boliger – 2021 

+++ 

Vi tar kundemøter og tilvalg med alle sluttkunder, så du som utbygger slipper å tenke på det.  
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3 El-installasjon AS 

 

Eneboliger 

Vi leverer elektro til mange eneboliger og er leverandør av smarthus system fra Futurehome. 

Vi utarbeider alltid el-tegning som vi gjennomgår med kunde på forhånd, for å sikre at kunde for akkurat det de ønsker – til avtalt 

pris.  

Dokumentasjon følger boligen i Boligmappa.  

Vi tar kundemøter og tilvalg med alle sluttkunder, så du som utbygger slipper å tenke på det.  
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4 El-installasjon AS 

 

Hytter 

Vi er stolt leverandør til «Haraldhytta» - se mer https://www.youtube.com/watch?v=2LHdIjJ7vto 

Vi leverer til hytter i Uvdal, Eggedal og flere steder på Østlandet.  

Vi tar kundemøter og tilvalg med alle sluttkunder, så du som utbygger slipper å tenke på det.  
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5 El-installasjon AS 

 

Omsorgsboliger 

 

Vi har levert elektro og brannalarm til «Brår omsorgsboliger» på Revetal i 2019-2020. 

Her er det 10 leiligheter, fellesområdet og personalavdeling.    

Med blant annet KNX varmestyring og SD anlegg for styring av varme og ventilasjon 
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6 El-installasjon AS 

 
Næringsbygg 

Vi har levert komplett elektro til dette topp moderne næringsbygget i Porsgrunn. 

2500 kvm kontorer, produksjonslokaler og lager. 

Kombinasjonen av solceller og smartstyring av bygget gjør dette til et framtidsrettet og miljøvennlig bygg! 
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