
En sikker kontakt

www.aselektrisk.no



NÆRINGSBYGG 
- alt du trenger for å få bygget til å fungere

AS Elektrisk er lokalisert i Kristiansand og dekker 
alle felt innen elektrisk arbeid. Vi utfører alle typer 
elektro oppdrag. Med vår 24 timers vakttelefon er 
vi alltid tilgjengelig. 

Vi installerer 
HJEMMELADERE TIL EL-BIL

INTERNKONTROLL
AS Elektrisk utfører el-kontroller i boliger og 

næringsbygg. Kontrollen omfatter elektro, 

brannalarm og nødlysanlegg.

BOLIG
Vi utfører alle typer svak- og sterkstrøms-

installasjoner og reparasjoner, fra en enkel 

kontakt til hele installasjoner.

Vi hjelper deg til å få det mest hensiktsmessige 

anlegget for ditt behov og kan være din komplette 

leverandør av alt innen elektro.

INDUSTRI
Vi utfører alt fra prosjektering til installasjon av 

nye anlegg, og rehabilitering av eksisterende 

anlegg. Bedrifter kan få vedlikeholdsavtale for 

sine anlegg.

SVAKSTRØMANLEGG
AS Elektrisk utfører alle typer svaktrømsinstallasjoner 

og reparasjoner.

Våre dyktige serviceteknikere er klare for å gi 

deg den beste servicen.

AS Elektrisk har en moderne og godt utbygd 

engineering- og produksjonsavdeling med ansatte 

som har mellom 5 og 30 års erfaring og høy 

kompetanse.

Vi disponerer for tiden ca 35 servicebiler, som er 

utrustet med det nyeste innen måle- og testutstyr

som i dag kreves for at anleggene skal kunne 

overleveres iht. myndighetenes krav og til kundens 

tilfredsstillelse.

AS Elektrisk har trofaste medarbeidere som er villige til 

å ta i et tak og ikke gir seg før oppdraget er fullført etter 

kundens ønske og krav.

Har du planer om å skaffe deg en el-bil? 

Da trenger du sikkert også en stikkontakt for 

lading… Vi er klare til å hjelpe deg



TAVLER
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lokalene våre i Rigedalen 29.

Våre høyt kvalifiserte folk kan tilby komplette 
løsninger for hovedtavler og fordelingstavler 

i alle størrelser. I tillegg produseres paneler, 

startere og automatikktavler etc.

Størrelsen på tavlene kan variere fra de 

minste fordelingstavlene til hovedtavler 

i industribygg.

Design, løsninger og utstyr blir valgt i et 

nært samarbeid mellom oss og kunden, 

og dette gir stabil og optimal funksjonalitet 

for sluttproduktet.

Vi benytter kun materiell og komponenter 

av høy kvalitet fra ledende leverandører.

Vennligst ta kontakt med oss og vi skal 

gjøre vårt ytterste for at dere skal få den 

tjenesten dere har behov for.

AS Elektrisk er godkjent lærebedrift.

Vi har hatt mange lærlinger siden 
bedriftens oppstart. Dette er viktig 
for videre rekruttering til faget, og ikke 
minst er det et samfunnsansvar å sørge 
for videreutdanning av vår unge håpefulle.



Setesdalsveien 90 | tlf 24 03 48 00

Din lokale bil leverandør

Nyttekjøretøy
Personbil
Bruktbil

 
 

Skruehuset™

-artige skruer

Vi satser på høy servicegrad og rask 

levering av kvalitetsprodukter fra våre 

lager i både Kristiansand og Flekkefjord!

Leverandør av festemateriell, 
verktøy og forbruksmateriell

Kristiansand - Tlf. 38 10 80 00

Flekkefjord - Tlf. 38 32 24 00

post@skruehuset.no

www.skruehuset.no

Professional 
Lighting Solutions

www.qlight.no belysning
Vi er totalleverandør av

Lyskomponenter tilbyr profesjonell prosjektering av belysning 
for private hus og leiligheter, både interiør og eksteriør. Det er 
viktig å tenke på belysningen, både når man bygger nytt og 
ved oppussing. Belysningen skaper stemning og fremhever 
rommet. Vi leverer også belysning til butikk/kontor. Vi vil 
forvandle ditt prosjekt med innovative og skreddersydde løsninger.

Lyskomponenter AS
Leverandør av belysning 
og reservedeler

www.lyskomponenter.no
facebook.com/Lyskomponenter

t:  +47 38 53 12 11
e: prosjekt@lyskomponenter.no

Vi har plukket våre leverandører fra øverste hylle og 

bruker kun de som har produkter vi kan stole på:



24-timers service
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Alltid klar til å hjelpe

Trenger du elektriker? Uansett når du trenger 

det har vi alltid en elektriker klar til å komme til 

din assistanse. Ring oss om det haster!

38 12 80 30

www.aselektrisk.no

Rigedalen 29

4626 Kristiansand
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