Bruk fagfolk – bruk E-Nor!

Din lokale
elektriker
E-Nor Installasjon er din elektriker i Nord-Trøndelag. Med
avdelinger i Steinkjer, Verdal og Namsos har vi hele fylket
som nedslagsfelt. Sterk lokal forankring og strategisk beliggenhet, gir oss umiddelbar nærhet til markedet. Til fordel
både for kundene og oss.
Våre fagfelt og tjenester dekker et vidt spekter – fra elektro
til tele og data. Vi utfører alt fra enkle installasjoner og
servicejobber til tverrfaglige totalprosjekter. Alle våre
avdelinger består av erfarne, høyt kvalifiserte fagfolk innenfor selskapets arbeidsområder.
E-Nor har i dag et solid navn i det lokale markedet. Kundene
våre finner du blant private boligeiere og bedrifter så vel
som offentlige foretak. Fornøyde kunder som setter stor
pris på det som har blitt våre viktigste varemerker – kompetanse, kvalitet og service.

Ditt førstevalg i Nord-Trøndelag

• Høy kompetanse på elektro, tele og data
• Sertifiserte montører på alle fagområder
• Avdelinger i Steinkjer, Verdal og Namsos
• Kunder i privat og offentlig sektor
• Jobber over hele regionen
• Medlem i El-proffen

Alltid
på nett
E-Nor utfører alt av tekniske installasjoner for tele
og data. Vår kompetanse på fiberteknologi gjør oss i
stand til å påta oss totalentrepriser innen utbygging av
bredbånd – både i egne nett og på oppdrag for andre
utbyggere.
Vi har bred erfaring med vedlikehold av nødnett og
tilhørende aggregat for offentlige myndigheter. Våre
erfarne telemontører har ikke bare solid fagkompetanse – de er også vant til å jobbe under vanskelige
forhold. Geografisk så vel som klimatisk.
E-Nor har et eget selskap som har spesialisert seg på
ulike dataløsninger for større og mindre firma. Dette
omfatter alt fra IT-drift og serverløsninger til utleie
av serverparker og annet utstyr. Selskapet består av
fagfolk med høy IT-kompetanse.

Tjenester innen tele og data

• Utbygging av fiber og bredbånd
• Vedlikehold av nødnett og aggregat
• Drift av serverløsninger
• Erfarne telemontører
• Solid IT-kompetanse

Høy
kompetanse
Som din spesialist på elektro, kan E-Nor utføre alle
typer oppdrag – små så vel som store. Det betyr at vi
like gjerne jobber med rehabilitering og oppgradering
av eneboliger som med nyinstallasjon i større byggeprosjekter.
Våre erfarne servicemontører kan hjelpe deg med det
meste – enten du bare trenger nye stikkontakter, skal
renovere badet eller pusse opp hele huset. E-Nor er
også sertifisert av forsikringsbransjen for utførelse av
brannforebyggende el-kontroll i boliger og næringsbygg. Det kan gi deg som eier redusert forsikringspremie.
E-Nor har høy kompetanse på større næringsbygg.
Våre referanser er mange – blant annet leilighetskompleks, helsehus, forretninger, politistasjon og
fengsel. Vi tar gjerne hele jobben – fra beregninger og
prosjektering til komplett installasjon.

Tjenester innen elektro

• Enkle serviceoppdrag
• Større byggeprosjekter
• Rehabilitering og oppgradering
• Komplett nyinstallasjon
• Brannforebyggende el-kontroll
• Beregninger og prosjektering
• Serviceavtaler tilpasset behov

Takk til våre annonsører!
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Krigsvoll AS er samarbeidspartner med E-Nor Installasjon AS og sammen
leverer vi komplette, nøkkelferdige anlegg for nødstrøm og reservekraft
inkludert eksos, ventilasjon, tankopplegg og automatikk.
Som importør av strømaggregater og med mange års erfaring forstår
Krigsvoll AS betingelsene for samspill utstyret i mellom, slik at funksjonene
ivaretas og på den måten vesentlig forenkler grensesnittet for oppdragsgiver.
Aggregatene leveres for ulike spenninger avhengig av kundens spesifikasjon.

Tlf. 02 580
Krigsvoll AS • Industriveien 61 • 7080 Heimdal • Norway
Tel. 72 88 45 00 • www.krigsvoll.no

Porttelefonanlegg med lyd og bildefunksjon leveres av

Se vår hjemmeside www.qualitronic.no
eller ring 22 75 74 60

Hovedkontor Steinkjer
Seilmakergata 1, 7725 Steinkjer
Avdeling Namsos
Sverres gate 25, 7800 Namsos
Avdeling Verdal
Håkon Den VII’s allé 2, 7650 Verdal
Tlf: 741 45 460
www.e-nor.no
Bruk fagfolk – bruk E-Nor!

Følg oss på
Facebook
@lokalelektriker

