KVALITET I ALLE KOBLINGER

TYDELIG, ENGASJERT OG ANSVARLIG

Kvalitet i alle koblinger siden 1910
Sønnico er i dag en av Norges ledende elektroentreprenører. Helt siden starten i 1910, har vi
vært med å sette standarden i bransjen gjennom
sikre og lønnsomme løsninger til kunder i det
private og offentlige markedet.
I over 100 år har Sønnico vært en viktig
samfunnsbygger og premissleverandør i små og
store prosjekter. Blant annet har vi hatt en sentral
rolle i utviklingen av flere norske landemerker
– som for eksempel Stortinget, Aker Brygge og
Oslo Lufthavn Gardermoen.
Sønnico er et 100% norskeid selskap, og inngår i
Umoe-konsernet. Virksomheten har 8 lokasjoner
i Norge. Sønnico har en årlig omsetning på MNOK
400 og har ca. 350 medarbeidere (2017).

SØNNICO – STYRKER
• Dyktige fagfolk
• Kan elektro fra A til Å
• Store nok til å utnytte stordriftsfordeler –
små nok til å være fleksible og endringsvillige
• Aktivt tilstede i omstillingen mot et
grønt samfunn
• Velutprøvd modell for håndtering av
landsdekkende kontrakter
• Lokale leveranser av enhetlige tjenester
• Veletablert aktør som gir trygghet
for kundene
• Solid, langsiktig eier i ryggen

Fremtidens løsninger i dag
Sønnico har alltid kunden i fokus. Med faglig
kvalitet og dyktige medarbeidere er vi i stand til å
møte de fleste krav og behov. Enten det handler om
forebyggende vedlikehold eller realisering av nye
prosjekter – vi skal være en del av løsningen!
Sønnico skaper merverdi for samfunnet. Energi
effektive løsninger, elbillading, brannsikre
løsninger og kontroll av anlegg for å hindre brann
ulykker er eksempler på dette. Som leverandør,
samarbeidspartner og arbeidsgiver er vi bevisst
vårt ansvar for miljø og medarbeidere så vel som
for kundene.

SØNNICO LEVERER
Service – forebyggende vedlikehold
• Sikker og stabil drift reduserer risikoen for
nedetid hos våre kunder
• Ett kontaktpunkt for kunden
• Enhetlig gjennomføring av landsdekkende
prosjekter
• Kort responstid
Prosjekt – nyinstallasjon og rehabilitering
• Sikker og god prosjektgjennomføring
• Dyktige prosjektledere
• Gode prosjektstyringsverktøy
• BREAM-kompetanse og BREAM-erfaring
• Energieffektive løsninger

Autronica Fire and
Security er en ledende
innovatør, produsent og
leverandør av brann- og
gassikkerhet, verden
over.
Produktene våre ivaretar brannsikkerheten på
land, til sjøs og innen
det petrokjemiske, oljeog gassmarkedet.
www.autronicafire.no

Vi verner

liv, miljø og verdier

ENTEN JOBBER VI SIKKERT – ELLER SÅ JOBBER VI IKKE

Medarbeiderne i sentrum
Sønnico har et sterkt ønske om å utvikle sine
ansatte, og å være en attraktiv arbeidsplass
for de flinkeste folkene i bransjen. Sønnico sine
verdier er «ansvarlig», «engasjert» og «tydelig».
For å trives hos oss må du kjenne deg igjen i disse
verdiene og etterleve dem i praksis.
Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og er en stor
og anerkjent lærebedrift. Vi har som mål å tilby
varierte oppgaver underveis i hele utdannings
løpet – og å tilby lærlingene fast stilling etter endt
læreperiode.
Alle våre medarbeidere skal ha en sikker jobb
hverdag og det skal ikke skje alvorlige hendelser
eller ulykker som forårsakes av – eller rammer
– våre ansatte. Vi jobber etter etablerte retningslinjer i bransjen, og supplerer disse med interne
tiltak som ivaretar sikkerheten til den enkelte og
kvaliteten i arbeidet.
Vi har et langsiktig perspektiv på våre med
arbeidere og jobber kontinuerlig for å ha et godt
arbeidsmiljø med høy arbeidsglede.

SØNNICO LEGGER VEKT PÅ
• Gode installasjoner med høy kvalitet og
sikkerhet
• Rådgivende salg, oppfølging og dialog med
kunde
• Faglig nysgjerrighet og vilje til å dele
kunnskap
• Kontinuerlig faglig oppdatering
• Gode interne karrieremuligheter
• Dokumentasjon og etterlevelse av bransjestandarder, retningslinjer, lover og forskrifter

SNAKK MED OSS I ELEKTROSKANDIA

OM ENERGIEFFEKTIVISERING!
elektroskandia.no

To medarbeidere om å jobbe i Sønnico

“

Jobben som elektriker i Sønnico gir meg god,
helhetlig forståelse for faget og følelsen av å
mestre utfordrende arbeidsoppgaver. Sønnico
har et veldig godt miljø og kollegialt samhold
blant de ansatte, med dyktige ledere som har
god evne til problemløsning. Derfor er også
Sønnico et bra sted å være lærling!
TONY LIU, SØNNICO OSLO

“

”

For meg er det beste med jobben som elektriker den varierte hverdagen, som er full av
spennende utfordringer i møte med stadig
nye kunder og prosjekter. Sønnico er et stort
selskap som gir sine ansatte mange muligheter,
tillit og ansvar for krevende oppgaver. I tillegg
er jeg omgitt av flotte kolleger!
ELI SEGLEM, SØNNICO EGERSUND

”

Om oss
bautec.no

Bautec AS er et selskap med solid kompetanse innenfor byggautomasjon og
energieﬀektive løsninger. Vår visjon er bærekraftige og miljøriktige bygg! Vi tilbyr
våre kunder langsiktig partnerskap fra planlegging av nye bygg og gjennom hele
driftsfasen, med et sterkt fokus på levetidskostnader.

Samarbeid med Sønnico
Bautec AS har levert ﬂere prosjekter på byggautomasjon til Sønnico.
Prosjektene omhandler byggautomasjon med varme- og kjølesentraler,
ventilasjon og full romkontroll med varme og kjøling, ventilasjon, lys og
persiennestyring. Vi takker Sønnico for godt samarbeid i gjennomførte og
pågående prosjektleveranser og ser frem til en spennende fremtid.
www.bautec.no • E-post: bautec@bautec.no

SERVICE

Elsikkerhet satt i system
Sønnico er Norges ledende leverandør av
tjenester innen internkontroll for elektriske
anlegg i næringsbygg og boliger. Med over 4000
utførte kontroller årlig har vi opparbeidet en unik
kompetanse og dokumentert erfaring.
Feil på elektriske anlegg eller utstyr er årsaken til
så mange som 40% av alle branner. Ved systematisk å gjennomføre kontroller av elektriske anlegg,
vil vi kunne være med på å forhindre branner og
øke energieffektiviteten i alle typer næringsbygg
og boliger.
Alle som eier bygg eller leier lokaler plikter å
sørge for systematisk oppfølging i henhold til
gjeldende krav til internkontroll. Sønnico utfører
kontroller, lager rapporter og anbefaler tiltak for
utbedring av feil og mangler. Dette bidrar til bedre
elsikkerhet.
Mange ser på det å etablere et lovpålagt system
for Internkontroll Elektro som en utfordrende
oppgave. Sønnico har utviklet en komplett
tjeneste som hjelper kundene fra A til Å – IKODO
(InternKontroll, Opplæring, Dokumentasjon, Oppfølging).
Våre veletablerte systemer sikrer kundene full
oversikt over tilstanden i det elektriske anlegget
fra år til år. Kunder som følger våre råd om eventuelle utbedringer har vesentlig reduserte kostnader
til vedlikehold av de elektriske anleggene.

SØNNICO SØRGER FOR
• Driftssikre anlegg
• Lavere og forutsigbare driftskostnader
• Tryggere lokaler for kunder og ansatte
• Status og dokumentasjon for anleggets
tilstand
• Ivaretakelse av lovpålagte myndighetskrav

Gode
er for
løsning em!
hj
hus og

-Gjennomtenkt
-Lettvint
-Økonomisk

www.etman.no

Grønn elektro
Sønnico er opptatt av miljø. Med kontinuerlig
fokus på energioptimalisering er vi med på å
gjøre Norge grønnere. Det betyr at vi hele tiden
jobber med å utvikle innovative løsninger som
møter både krav til reduserte utslipp og økte
energibehov.
Vi jobber med alt fra kartlegging og overvåkning
av forbruk til effektive systemer for styring av lys
og varme. Gjennom vårt bidrag til mer energieffektive bygg, skal vi i Sønnico tilby løsninger
som kommer både kundene og miljøet til gode.
ELBILLADING PÅ RIKTIG VEI
Sønnico har levert mer enn 2000 ladestasjoner for
elbiler. Mer enn 600 av disse er levert i samarbeid
med Bymiljøetaten i Oslo. Dette omfatter både
ladestasjoner for kommunens egen bilpark og for
allmennheten. Vi tilbyr i dag innovative løsninger
for elbil og jobber kontinuerlig med videreutvikling på området.
Sønnico leverer også ladestasjoner til mange
borettslag i hele landet.

Vi er i dag 26 ansatte hvor vi er dyktige på det meste innen anleggsbransjen, men
vi har spesialisert oss på kabelgrøfter og grøfter for fiber, vei, vann og avløp. Innen
fiberprosjekter utfører vi hele jobben fra prosjektering, utføring og istandsetting av de
berørte arealene.
Hovedsatsningsområdet vårt er:
• Graving av kabel og fiber grøfter
• Vei, vann og avløpsarbeider
• Tunnelrehabilitering
• Blåsing og trekking av fiber og kabel i
tomme og belagte rør
• Blåse rør i rør
• Montere/skifte stolper
• Trenching
• Subbing av rør
• Anleggsgartner arbeider
• Mindre arbeider til vanns fra vår kabelbåt

35 års erfaring innen
kabel og fiber anlegg
30 års erfaring innen
mur/puss/betongulv
40 års erfaring innen
vei, vann og avløp

Mob 907 45 414 • e-post: ove@gda.as • www.gda.as

PROSJEKT

Installasjon og innovasjon
Sønnico leverer komplett elektroinstallasjon
til større prosjekter innen næring og bolig. Vi
ønsker å være med å forme alle typer bygg,
slik at de er best mulig tilpasset ulike faktorer.
Fra byggherrens ønsker og brukernes behov til
økonomiske rammer og offentlige krav.
Våre styrker er god kundedialog, moderne
prosjektstyringsverktøy og medarbeidere med
høy kompetanse på rådgivning og utførelse. Det
gjør at vi kan tilby innovative, fremtidsrettede
løsninger som kundene ønsker å investere i.
Fordi vi er med helt fra idéfasen, bidrar vi til lavere
levetidskostnader, større driftssikkerhet og bedre
løsninger for miljøet. For deg som bruker gir det
en bedre opplevelse av innemiljøet – enten du er
hjemme, på jobben, i butikken eller på et hotell.

Privat - Borettslag/Sameie - Næringsbygg - Anlegg - Kommune

Salto ladestasjoner
lader for fremtiden
Vi tilbyr ladestasjoner og ladesystemer
tilpasset dine nåværende og fremtidige behov

www.salto.no - connect@salto.no

SØNNICO LEVERER TIL
Sønnico leverer alle typer elektro
installasjoner. I tillegg kommer
automatisering, energieffektivisering,
velferdsteknologi og styringssystemer.

• Næringsbygg og offentlige bygg
• Industri
• Leiligheter og eneboliger
• Skoler og svømmehaller
• Infrastruktur og samferdsel
• Offshore

Totalleverandør av belysning til flere av Sønnico sine prosjekter.
www.lyskomponenter.no

REFERANSER
Prosjekt: Råstølen Park, Byggetrinn 1 og 2
Byggherre: Skanska Bolig
Oppdragsgiver: Skanska Norge
116 leiligheter, butikk og stort garasjeanlegg.
Sønnico har ansvar for prosjektering og utførelse av
alle elektrotekniske installasjoner. Prosjektering og
tegning blir utført i BIM.

Prosjekt: Rosten Skole
Kunde: Trondheim kommune
Byggetid: 14 mnd
Rehabilitering av skolebygg og undervisningsareal.

«Sønnico har vært leverandør til Esso siden 2009.
De har i hovedsak levert forebyggende tjenester –
blant annet kontroll av elektriske anlegg, feilretting
og utbedringsprogrammer i hele Norge. Vi har
strenge krav til responstid og evnen til å skalere
ressurser etter pågående prosjekter. Sønnico håndterer dette og et stort ordrevolum på en meget god
måte, og vi er veldig fornøyde med oppfølgingen fra
deres representanter – både lokalt og sentralt.»
JAN-ERIK KORGERUD, ESSO NORGE

Solar - et sourcing- og serviceselskap
• Vi gjør våre kunder til vinnere

• Vi gjør livet lettere for våre kunder

• Vi har de mest produktive kundene

• Vi leverer i tide - hver gang

www.solarnorge.no

El-tavler til alle bruksområder

Private
• Industri
EL-TAVLER
OG STRØMSKINNER

TAKK TIL VÅRE
SAMARBEIDSPARTNERE

Maritimt • Offshore

Private • Industri • Maritimt • Offshore

7300 Orkanger
• Tlf. 72 47
13 50
7300 Orkanger
• Tlf.
72 •47www.elseko.no
13 50

www.elseko.no

40 års erfaring med sikkerhet
- alt under ett tak

l
l
l

Brannalarm
Nødlys
Talevarsling

www.hls-eltek.no
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OSLO
Brynsveien 12
0667 Oslo
Tlf.: 04090

TRONDHEIM
Klæbuveien 196b
7037 Trondheim
Tlf.: 04090

LARVIK
Elveveien 28
3262 Larvik
Tlf.: 04090

BERGEN
Jonstadveien 6
5146 Fyllingsdalen
Tlf.: 04090

KRISTIANSAND
Narviga 21
4633 Kristiansand S
Tlf.: 04090

EGERSUND OG DALANE
Varbergveien 51
4371 Egersund
Tlf.: 51 46 23 00

STAVANGER
Forusbeen 80
4033 Stavanger
Tlf.: 51 44 30 00

FLORØ
Evja Senter
6901 Florø
Tlf.: 57 75 14 50

www.sonnico.no

• 106269 • www.jsnorge.no

www.volkswagen-nyttekjoretoy.no

