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MED KVALITET I FOKUS
TRATEC TEKNIKKEN består av over 100 medarbeidere som utfører oppdrag innen 
boliger og hytter, næringsbygg, industri og offshore. Vi leverer alt innen elektro og 
VVS med fokus på kvalitet til riktig pris.

Hos oss kan du få de mest avanserte system for boligen din om du ønsker det 
litt spesielle og avanserte som finnes på markedet i dag. Om krisen er ute og det 
haster, eller om det er en enkel jobb som skal utføres, så er vi fremdeles den  
elektriker og rørlegger du skal ringe til når du trenger oss i hverdagen.

Vi er lokalisert i Lister-regionen og har nå avdelinger i både Farsund, Flekkefjord og 
Lyngdal slik at det skal være enkelt for deg å komme i kontakt med oss. Ta gjerne 
turen innom et av våre kontor for å få litt inspirasjon og høre om muligheter for 
nettopp din bolig, forretning eller kontor.

Vi utfører også industri- og offshoreoppdrag. Vi utfører store jobber for områdets 
industri og våre folk er også på oppdrag langt utenfor landets grenser.  
 
Ingen oppdrag er for små eller for store  
– ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud!

ALT INNEN  
ELEKTRO OG VVS



Vi utførerelkontrollmed sertifiseringi Iht. NEK 405 



Nye Teglverksvei 1, 4632 Kristiansand | Telefon 951 70 700
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Ønsker du kostnadsfri  
markedsføring av din bedrift?  

Vi hjelper deg.

T: 99 33 77 58
E: tommy@konstruktiv.no

www.konstruktiv.no
DRANGEID 5, 4400 FLEKKEFJORD  /  TLF. 38 32 33 03
POST@NORDESIGNAS.NO  /  WWW.NORDESIGNAS.NO

SKILTING TIL INDUSTRI 
OG BYGGEPROSJEKTER

Materialer i ypperste kvalitet
Over 25 års erfaring

God service og kjapp levering
Konkurransedyktige priser

Leverandør av sikkerhetsprodukter som 
komfyrvakt, overspenningsvern mm.

Komfyrvakt SE1000

TRATEC TEKNIKKEN AS
TOTAL-LEVERANDØR INNEN

ELEKTRO-, RØR- OG KJØLETEKNISKE LØSNINGER

FARSUND │ FLEKKEFJORD │ LYNGDAL

TLF: 91 65 84 84

Avdelinger  
» Lundevågveien 3C, 4550 Farsund  
» Fiboveien 2B, 4580 Lyngdal  
» Austadvika, 4400 Flekkefjord
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