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Over 40 år i bransjen
Botn Elektro AS ble etablert i Mo i Rana i 1979,
og har siden oppstarten vokst seg til å bli et solid
og anerkjent elektroentreprenørfirma, nå med
24 ansatte. Vi har kunder innen både privat
marked, næringsliv, industri og det offentlige,
og leverer og monterer det meste av alle typer
sterk- og svakstrøminstallasjoner.
Vi utfører alle typer oppdrag, enten det gjelder
nybygg, rehabilitering eller service.

Vår base er i Mo i Rana, men vi tar på oss
oppdrag over hele Helgeland.
Bedriften er medlem av Norges største
elektrikerkjede, El-Proffen, som har over 185
medlemsbedrifter i Norge. Botn Elektro innehar
sentral godkjenning, er autorisert som elektro
installatør og teleinstallatør.
Vi er også godkjent tavlebygger og lærebedrift.

Ta kontakt med oss – vi finner løsningene du er ute etter!

Elektrotjenester for privat,
bedrift og det offentlige
Botn Elektro tar oppdrag for både privatkunder,
bedriftsmarkedet og det offentlige.
Vår fagkompetanse sikrer trygge rammer,
uansett størrelse på prosjektet. Kvalitet og punkt
lighet er en selvfølge. Vi setter pris på en utfor
dring, og tar også på oss oppdrag noe utenom
det vanlige.

Vi kan tilby de aller fleste elektrotekniske
tjenester for alle marked:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyinstallasjon
Renovering/utvidelse av
eksisterende el-anlegg
Utbedring av påbud fra DLE
Feilsøking og reparasjon
Belysning
El-varme
TV/data
Solcelleanlegg
Data/IKT
Brannalarm
Innbruddsalarm
Adgangskontroll
Elbillading
Service og internkontroll
Rådgivning/prosjektering

-
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www.sg-as.no
Passion

for lighting

www.sg-as.com

Leverandør av belysning til flere av Botn Elektro sine prosjekter.
Kvalitetsbelysning til alt fra næringsbygg, lager, idrettshaller, hotell og offentlige bygg
til bolig, butikk og restaurant. Les mer på vår hjemmeside:

www.lyskomponenter.no

Union VVS AS er et rørleggerfirma på Helgeland. Vår erfaring med rør og avløp strekker seg helt
tilbake til 1962.
Vi utfører alt av rørtekniske tjenester for bedrifter og private. Kontakt oss gjerne
for å avtale en befaring og motta et uforpliktende pristilbud på ditt oppdrag.

MO I RANA: Mellomvika 53, 8622 Mo i Rana • Tlf. 75 57 72 00
SANDNESSJØEN: Øyvind Lambes vei 23, 8803 Sandnessjøen • Tlf. 75 57 72 00
www.unionvvs.no
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