Juletilbud
Gjelder til 31.12.2021

Telefon 629 74 149

Rehabilitering av dine gamle downlight ...
Bytt ut dine gamle halogen downlight med innfelte eller utenpåliggende downlight med LED-teknologi
fra våre leverandører, SG og Unilamp. Eksempel: Gamle halogen 35 eller 50W byttes til LED 6 eller 8W.
Et godt bidrag til å redusere strømutgiftene.

Junistar Eco Isosafe
har lavinnbyggingshøyde og enkel
montering rett i isolasjonen. En fleksibel
hulldiameter på Ø68-83 mm gjør Junistar
Eco til et godt valg for rehabilitering av
eldre tak. Fås i hvit eller sort.
Lysfarge: 2700oK.
Forutsetter at eksisterende kabler kan
benyttes.

Kr 800,ferdig montert

Stylosoft
er en eksklusiv utenpåliggende
downlight i kraftig aluminiumshus.
Armaturen har dypt inntrukket
lyskilde med reflektoroptikk for
redusert blending og bedret
synskomfort. Noe som gir et
behagelig og eksklusivt inntrykk.
Leveres komplett med integrert LED
og innebygget dimbar LED-driver.
Armaturen fås i rund eller firkantet
utførelse. Hvit eller sort.
Lysfarg: 2700°K.
Hulldiameter max Ø83 mm.
Forutsetter at eksisterende kabler
kan benyttes.

Kr 1750,Vi skifter ut din gamle bryter eller dimmer med en
dimmer for LED. Kr 1050,- ferdig montert,
gjelder begge fabrikater.

ferdig montert

Alle priser er inkl. mva.
Vi er medlem av elektrikerkjeden

Alle priser er inkl. mva.

Elbillader
Tilbud ferdig montert, med inntil 15 mtr kabel og 1 jordfeilautomat
inntil 32A/1fase.
NB! Elbilladeren krever plass i sikringsskapet til ny kurs, og overspenningsvern hvis du
ikke har det fra før, samt kapasitet på det elektriske anlegget.
Ladeeffekt 1.4-22 kW
Egenskaper
Ladekontakt type
for Easee
2
lader:
Kan styres gjennom app
Laget for hjemmebruk

IP54-sertifisert - vannavstøtende

Innebygd energimåler

Lastbalanse mellom opptil 3 ladere

Lademodus 3

Forberedt for Tibber

Vær oppmerksom på at elbillader skal installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veiledning som skal
følges for å unngå at farlige situasjoner oppstår.

Kr 15800,ferdig montert

Overspenningsvern er nødvendig ved installasjon av
elbillader. Tilbudspris kr 1500,- ferdig montert ved kjøp
sammen med elbillader.

Lyskaster 50W / 3000K
Ledvance LED

Trenger du stikkontakt ute til

flomlys 50W 3000K 5500lm IP65 svart

julebelysningen eller til

| symmetrisk - erstatter 100W

lyskasteren?

Kr 450,-

Det fikser vi – ring oss eller stikk innom
for å avtale når.

El-kontroll i bolig
Vi bruker det elektriske anlegget i boligene våre 24 timer i døgnet.
En kontroll av tilstanden på el-anlegget ditt er derfor veldig fornuftig.
Vi kan gjennomføre en elkontroll for å sikre at det elektriske
anlegget er trygt.

Kr 2800,-

