MER ÄN BARA PRODUKTER

KU NS KA P - K VA L ITÉ - F LE XIBILITE T
Dessa tre ledord beskriver E.L. System allra bäst

Kunskap
- Tillsammans med våra leverantörer har vi en bred kunskap inom kanalisation och mätsystem.
Denna kunskap delar vi mer än gärna med oss av. Det skapar ett nära samarbete med
kunderna och möjligheten att kunna erbjuda kostnadseffektiva lösningar.

Kvalité
- Är ett ord som ständigt finns med i allt vi gör från det första kundbesöket till leverans av
färdig produkt. Kvalité innefattar så mycket mer än bara själva produkten och vårt mål är att
alla våra kunder skall känna att vi håller en hög kvalité genom hela säljprocessen.

Flexibilitet
- Det är inte alltid som en standardprodukt passar kundens önskemål. Anpassning av
befintliga produkter eller nyutveckling utifrån en idé från våra kunder är också en stor del av
verksamheten. Det kan handla om allt från att leverera en produkt i en specifik färg till att ta
fram nya produkter för att möta marknadens krav.

VÅR S T Y RKA L IGGER I DET P ERS O NL IGA
E.L. System är det personliga säljföretaget med filosofin att alltid
leverera kvalité med hög service. Vi anser att nöjda kunder är
trogna kunder.
Vi har hela Sverige som vår arbetsplats med representanter i
Stockholm, Göteborg och Malmö. Allt för att kunna leverera med
hög kvalité och kompetens i kundens närhet.
Vi grundades 2007 och har sedan dess inriktat oss på
kanalisation för kontor och fastigheter. Med tiden har vi utökat vår
produktportfölj med en innovativ systemlösning för Individuell
Mätning & Debitering för el, vatten, temperatur och värme som vi
har valt att kalla EL-Online.

VÅRA VARU MÄRK EN
Mer än bara produkter

INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING
EL-Online är ett mätsystem för Individuell Mätning & Debitering i fastigheter och
bostäder. Med systemet mäts förbrukning av el, varm-/kallvatten och temperatur.
Boende i fastigheten betalar endast för sin egen förbrukning. Med enkelhet följs
förbrukningen per lägenhet via vår webb. Ökad medvetenhet hos de boende
leder statistiskt sett till en lägre förbrukning som ”ger mer i plånboken” och bidrar
till en bättre miljö. Ytterligare en faktor som sänker kostnaden är att det enskilda el
abonnemanget per lägenhet försvinner och ersätts med ett fåtal gemensamma.
Färre el abonnemang ger lägre fasta kostnader och innebär stora besparingar av
den totala kostnaden.

INSTALLATIONSKANALER & UTTAGSTAVAR
DWP-Dynamic Workplace Power är en flexibel och framtidssäker installationsskena för kontor och fastigheter. Komplettera med mediakanal Combi och du har
ett komplett system för kraft och data. Med enkla medel förändras och anpassas
systemet efter dina behov. Kraftuttagen monteras eller flyttas på mindre än en
minut, utan att strömmen behöver brytas.
Com.Along är en modern serie svensktillverkade uttagstavar och väggpaneler
som produceras enligt kundens önskemål. Allt från 230V uttag, datauttag, USB,
HDMI, eller strömbrytare. Vill du att uttagen skall kopplas via en jordfelsbrytare?
Inga problem – vi löser det.

SÄKERHETSKANAL FÖR HÖGT STÄLLDA KRAV
Spindel 60 är ett säkerhetskanalsystem som är framtaget för att möta de högt
ställda kraven inom kriminalvården när det gäller utanpåliggande montage av
kanalisation. Kanalen med tillbehör är utformad för att man skall uppnå en installation
som dels ska skydda kablaget men även bidrar till en säkrare miljö för dem som
befinner sig i lokalen. Förutom installationer inom kriminalvården så lämpar sig
även Spindel 60 vid installationer inom psykvård, skolor och andra typer av
säkerhetsinstallationer. Kanalen monteras lika lätt på vägg, tak eller golv och
täcker de flesta behov vid montage utav en säkerhetskanal.

ETT ENORMT SORTIMENT
Det breda sortimentet från Legrand bidrar till att vi är en komplett leverantör av
produkter inom kanalisation. Den klassiska väggkanalen GWO-6 är anpassad
och framtagen för moderna kontor och monteras enkelt och snabbt. Legrands
uttagslösningar för golv, väggar och bord möjliggör att skapa snygga och flexibla
installationer för kontor och fastigheter. Alla Legrands produkter kan enkelt
bestyckas med allt från 230V uttag, datauttag, USB, HDMI mm.
Sortimentet är enormt, så fråga oss!

KONTA K TA OS S
”Det ska vara lätt att komma i kontakt”

PER-ÅKE PERSSON
VD
E-PO S T
TE L D I R
M O B IL

p-a.persson@el-system.se
031-707 28 04
0705-47 58 05

DISTRIKT 2.

DAN ELIASSON
PRODUKTANSVARIG EL-ONLINE

TE L D I R
M O B IL

SÄLJDISTRIKT

d.eliasson@el-system.se
031-707 28 02
0705-68 19 00

BJÖRN LAGERSTRÖM
DISTRIKT 1. MÄLARDALEN/STOCKHOLM
E-POST

MATTIAS PERSSON

TEL D IR

ORDER & SUPPORT

MOBIL
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m.persson@el-system.se
031-707 28 07
0705-95 01 18

DISTRIKT 1.
STOCKHOLM

PETER HORN
DISTRIKT 2. VÄSTRA SVERIGE & NORRLAND
E-POST
TEL D IR

TOBIAS CATO

MOBIL

ORDER & SUPPORT
E-PO S T
TE L D I R
M O B IL

GÖTEBORG

t.cato@el-system.se
031-707 28 03
0705-08 33 06

p.horn@el-system.se
031-707 28 08
0705-95 06 95

KRISTOFFER BERG
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DISTRIKT 3. SÖDRA SVERIGE
E-POST
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EVA ELIASSON

TEL D IR
MOBIL

EKONOMI
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b.lagerstrom@el-system.se
031-707 28 05
0705-95 03 35

e.eliasson@el-system.se

k.berg@el-system.se
031-707 28 06
0705-95 02 29

MALMÖ

E.L. System AB | Box 36108 | 400 13 Göteborg
BE SÖK
T EL

Blomstergatan 7a | 411 04 Göteborg
031-707 28 00 |
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