Vi bistår gjerne med prosjektering, befaring og montering,
ombygging og utvidelse av nye og eksisterende tavler.

Hva leverer vi?
Eltavler AS leverer alt av Eltavle-systemer til hele
Norge. Vi består av ca 15 ansatte, inkludert lærlinger
og har lang erfaring i bransjen. Vi er sertifiserte som
elektroinstallatører, elektromontører, tavlemontører
og tilsynsinspektører.
Kun de beste leverandørene
Når vi velger leverandører gjøres det med f okus
på kvalitet og teknisk, faglig kompetanse, samt
tilgjengelighet. Vi benytter kun anerkjente
kvalitetsmerker.

Vi leverer hovedtavler, skap og skreddersydde løsninger og utfører befaringer, service og ombygging.
For å sikre best mulig resultat er vi gjerne i direkte
kontakt med montøren før og under bygging av tavler.
Tjenester:
• Hovedtavler
• Underfordelinger
• Stativer
• Boligskap / NEK399, skreddersydde enkeltvis,
eller til større prosjekter
• Kapslede skinnesystemer
• Mindre automatikktavler
• Dokumentasjon
Vi utfører også:
• Prosjektering med befaring og beregninger
• Service
• Ettermontering/utvidelser
• Ombygging
• Tilkobling

KAN strømskinner og tavlesystemer

Kunnskapsrik - Ansvarlig - Nytenkende
www.efa.no

Kunden er viktigst!
Eltavler AS har kunder i alle størrelser og vi streber
etter å behandle alle – store som små – på en god
måte. Dette betyr ikke nødvendigvis at alle kunder
behandles likt. Store kunder har ofte andre behov
enn små og mellomstore kunder, men alle våre
kunder skal uansett føle at de blir tatt vare på og
får den service de forventer
Vi har jobbet på mange morsomme
prosjekter slik som:
• Prosjekt A9 Diagonale
• Vålerenga kultur og idrettspark
• Hundsund Tun 7

Komplett leverandør på
•
•
•
•
•

Koblingsteknikk og Rekkeklemmer
Automasjon og Elektronikk
Kapslinger, Skap og Koblingsbokser
Ledninger og Ledningsmateriell
Merkesystem

Elektrogrossisten
for profesjonelle
fagfolk!

• Verktøy
www.otranorge.no
www.jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50

Vi tar miljø på alvor
Hos oss er vi opptatt av miljøet og forsøker av den
grunn å gjøre det vi kan for å sette et så lite økologisk
fotavtrykk som mulig. Vi håndterer blant annet alt avfall
på forskriftsmessig måte og er bevisste på hvordan vi
bruker våre firmabiler, blant annet bruker vi EL-bil som
befaringsbil. Eltavler AS er sertifisert som Miljøfyrtårn og
kontroll medlem av Grønt Punkt.

navnet Elektrotavler NST AS, og fra 2013 med
navnet Eltavler. I 2009 flyttet vi inn 1000m2 store
lokaler i Mjøndalen
Framtiden ser lys ut!
Vi har store planer for fremtiden og håper å øke kundekretsen, utvikle kompetansen, og ikke minst bli enda
mer miljøbevisste.

Vi har fra våre lokaler i Mjøndalen, montert og levert
tavler til store deler av landet siden 2000. Først u
 nder
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Testet i krevende miljøer:

Solide og sikre produkter
- til det profesjonelle
elektromarkedet

Alt du trenger.
Totalpartner for
enkle og avanserte
produktløsninger.

I samarbeid med Eltavler finner vi frem til gode
produktløsninger som brukes i deres tavler,
skap og skreddersydde løsninger. ABBs
lavspenningsprodukter dekker de fleste behov
hvor Eltavler leverer. En av våre siste nyheter er
ABB Emax 2 – den nye effektbryteren som kan
mye mer enn bare å beskytte mot overstrøm.
www.abb.no/automasjonsprodukter
ABB AS
Telefon: 24 16 54 00

Takk til våre samarbeidspartnere
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Solar Norge AS

Sourcing- og serviceselskap
Vi gjør hverdagen
enklere for deg

STEINSPRUT ELLER
NY FRONTRUTE?
✓ Kostnadsfri reparasjon*
✓ Time på dagen
✓ Lokalt i hele Norge

Mploy AS er et bemanningsbyrå som leverer personell innen bygge- og anleggsbransjen,
med spesialitet innen elektroinstallasjon.

Våre ansatte er høyt faglig kvalifisert, og består både av
godkjente elektrikere og hjelpearbeidere innen elektroinstallasjon. Fire av grunnleggerne til Mploy AS er elektrikere
og anleggsledere, og har gjennom mange år selv kvalitetssikret vårt tilgjengelige personell, slik at vi med sikkerhet kan
levere kompetent bemanning til ethvert oppdrag innenfor vårt
fag. Vårt personell vil være bekledd og utstyrt med standard
verktøy.

Vi vil ukentlig følge opp de ansatte ved besøk på prosjektet, og
vil også med dette kunne ivareta de ansatte og oppdragsgiver
sine interesser. Mploy AS kan levere personell på kort varsel,
og kan også rekruttere ytterligere bemanning hvis det skulle
bli behov for dette. Vi vil være behjelpelige og serviceinnstilte i
alle prosesser, og ønsker deg hjertelig velkommen til
å kontakte oss både for et tilbud og for innleie.

*ved kasko eller delkasko

www.solarnorge.no

ELTAVLER.no
.no
Adresse:
Strandveien 6
3050 Mjøndalen
Telefon:32 23 03 25

E-post: post@eltavler.no
www.eltavler.no
Org.nr.: 911989263 MVA

• 105834 • www.jsnorge.no

Vår målsetting om å være konkurransedyktige på
kvalitet og pris, samt holde en høy servicegrad,
ivaretas ved kundeoppfølging og internkontroll.

