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Mangfoldig og
løsningsorientert
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Garantert kvalitet i alle ledd
Siden etableringen i 1993 har Elseko
utviklet seg til en av Midt-Norges
ledende leverandører av elektriske
tavler, styresystemer og strøm
skinner, og vi er kjent for å møte
kundens behov med de aller beste
løsningene.
Med solide materialkunnskaper
og høy teknisk kompetanse har vi
de beste forutsetninger for å tilby
skreddersydde leveranser i samsvar
med individuelle krav og spesifika
sjoner.
Erfaring og engasjement
Engasjementet og innsatsen vi
legger i alle oppdrag har gjennom
årene gitt oss et solid omdømme.
Vi holder i dag til i et nytt og moderne bygg på Grønøra i Orkanger og
kombinert med en dyktig og erfaren
stab, er vi godt rustet til å betjene en
stadig økende kundeportefølje.
I tillegg til våre egne avdelinger med
faglærte montører i Orkanger har
vi et stort nettverk av anerkjente
underleverandører over hele landet.

Komplett og punktlig utført
Våre kunder består av ulike profesjonelle aktører med samme
utgangspunkt – de krever punktlige
leveranser med riktig kvalitet. Basert
på grundige befaringer og tett dialog
med kunden finner vi frem til de
mest funksjonelle og økonomiske
løsningene tilpasset det aktuelle
bruksområdet. Slik legger vi grunnlaget for optimalkvalitet i alle ledd

– fra den enkelte komponent til
komplett montasje.
Vi har kompetanse og ressurser
til å påta oss hele prosessen – fra
prosjektering til ferdigstillelse. Fordi
vi har ansvaret for alt, er kunden
garantert riktig kvalitet og funksjonalitet, helt fra utarbeidelse av
arrangement og koblingsskjema til
sluttkontroll og dokumentasjon.

Vi takker våre
samarbeidspartnere
Tlf. 72 48 67 70 • www.retura-midt.no
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– Din elektrogrossist

ww.cenika.no

Bestill i dag og få varene levert i morgen!
Onninen.no
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Unike leveranser
og løsninger
Vi tilbyr et bredt og mangfoldig
tjenestespekter, og kan bygge det
meste på forespørsel. Vi er også
de eneste i Midt-Norge som har
strømskinner som en standard i
våre prosjekter. Ønsker du skreddersydde spesialiteter som andre
ikke kan levere, er vi et firma som
kan virkeliggjøre det. Alle prosjekter
leveres med signert samsvars
erklæring og annen nødvendig dokumentasjon. Kom til oss med din
utfordring, så finner vi løsningen!
Velg dine leverandører
Elseko er leverandøruavhengig,
og det gjør at du som kunde kan
påvirke valg av utstyr for din
leveranse fra oss. Vi velger utstyrsleverandører basert på kvalitet,
kompetanse, pris og leverings
dyktighet – og siden vi kun bruker
komponenter fra ledende leverandører, er våre kunder garantert det
beste som finnes på markedet.

VÅRE TJENSTER
• Prosjektering
– nyinstallasjon og
rehabilitering
• Hovedtavler og
underfordelinger
• Fordelinger
– VVS og kjøl/frys
• Sikringsskap
• Styreskap og pulter
for prosessanlegg
• Starterskap for
maritimt utstyr
• Skinnesystemer

www.krausnaimer.com

solutions for every application

www.krausnaimer.at

1180 Wien ∙ Schumanngasse 31– 39 ∙ Tel. +43 1 404 06
2722 Weikersdorf ∙ Puchberger Straße 201 ∙ Tel. +43 2622 246 71

Kraus & Naimer AB Avd. Norge
T: +47 22 64 44 20 ∙ E: sales-no@krausnaimer.com
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Din sourcing- og servicepartner

www.siemens.no/lavspenningsprodukter

www.solarnorge.no
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En variert
portefølje
Etter mange år i bransjen har
Elseko levert skreddersydde
løsninger til flere tusen bygg og
anlegg over hele Midt-Norge.
Det har gitt oss bred erfaring innen
alt fra større nyinstallasjoner til
mindre rehabiliteringer. Vår kombinasjon av høy kompetanse og
god leveringsdyktighet tilfredsstiller
kundens krav til kvalitet og fleksibilitet, og Elseko skaper trygghet
med pålitelige installasjoner som
er avgjørende i den daglige driften
av ulike virksomheter.
PROSJEKTER
• Industri og produksjon
• Kommunale bygg og anlegg
• Kontorbygg og forretninger
• Sykehus og helsebygg
• Fiskeri og oppdrettsanlegg
• Landbruk
• Skipsverft og onshore oljeindustri
• Flystasjoner
• Hoteller
• Boliger

VÅR KUNDEBASE
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• Elektroinstallatører
• Automasjonsleverandører
• Større industribedrifter
• Utstyrsleverandører
• Private
• Landbruk
• Andre tavlebyggere
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Bredt utvalg
tavlemontert utstyr

•
•
•
•

Nettanalysatorer
Jordfeilovervåkning
Overspenningsvern
Termostater og tidsur

•
•
•
•

Strømtransformatorer
kWt-målere
Kabelgjennomføringer
Fasekompensering m.m.

Din kompetansepartner

66 77 57 50
micromatic.no
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Det beste laget
For at vi skal kunne levere på det
høye nivået vi gjør, er vi avhengig
av å stadig knytte til oss de beste
medarbeiderne og den nyeste kunn
skapen.
Vi jobber aktivt med rekruttering
blant nyutdannede, og er alltid på
utkikk for å få tak i de beste!
Gjennom å være godkjent lære

bedrift, har vi også muligheten til
å bringe videre egen fagkunnskap
og være med i prosessen med
å forme nye dyktige fagfolk!
Vi har alltid lærlinger i bedriften,
og opplever det både som en
berikelse for firmaet og et bidrag
til kompetansebygging for frem
tiden.

Elektroniske komponenter for
styring, måling, regulering
og overvåking rettet mot
industriell automasjon og
byggautomasjon
Tel. 35 93 08 00

www.gavazzi.no

Furumoen 5
7300 Orkanger
Tlf: 72 47 13 50
E-post: post@elseko.no
www.elseko.no
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Vi har nettbutikk
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Solide og sikre produkter
- til det profesjonelle elektromarkedet

