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INSERAT. VIRKSOMHEDSPORTRÆT AF STENBÆK ANDERSEN EL-CENTER APS

Solceller
Har du overvejet at få installeret solceller i din bolig?
Solceller er en miljøvenlig løsning, der giver dig mulighed for at udnytte solens stråler til at genere el og
opvarmning til dit hjem eller virksomhed. En investering i et solcelleanlæg er en rigtig god forretning, der
med tiden kan spare dig for mange penge – uanset om
du er privatperson, firma eller institution. Et solcelleanlæg er en fremtidssikret løsning, der gavner både dig
og miljøet.

Hos Stenbæk Andersen El-Center har vi mange
års erfaring med rådgivning og installation af solceller. Vi står altid klar til at hjælpe dig med at vælge den helt rigtige løsning inden for solcelleanlæg.
Vi lytter til dine ønsker, så vi sammen kan finde
et anlæg, der passer til netop din bolig og behov. Er
du i tvivl om, hvorvidt solceller er den rigtig løsning
for, så tøv ikke med at kontakte vores dygtige rådgivere for en uforpligtende samtale.
SKAL VI HJÆLPE DIG?
Se meget mere på: www.stenbaekandersen-el-center.
dk
-eller fang os på 46 40 44 90

Hvidevarer
Installation og reparation af hårde hvidevarer - uanset
hvor de er købt

Her hos Stenbæk Andersen El-Center hjælper vi
med montage eller reparation af alle typer og modeller af hvidevarer, og det er uanset, hvor de er
købt.

SKAL VI HJÆLPE DIG?
Se meget mere på: www.stenbaekandersen-el-center.
dk
- eller fang os på 46 40 44 90

Belysning
Med mange års erfaring med belysning kan vi give den
nødvendige vejledning. Vi imødekommer jeres ønsker
og til belysningen og leverer en installation, der lever
op til jeres ønsker.
Skal det for eksempel være en dæmpet belysning? Eller
skal hele rummet lyses op? Det er op til jer.

Hos Stenbæk Andersen El-Center har vi en række
veluddannede og dygtige el-installatører. De står altid parat til at indfri jeres forventninger – hvad enten det drejer sig om en mindre, traditionel installation eller et større belysningsprojekt.
Vi sørger altid for at se på boligen, inden beslutningen træffes. Det giver den bedste forudsætning
for et tilfredsstillende resultat.
SKAL VI HJÆLPE DIG?
Se meget mere på: www.stenbaekandersen-el-center.
dk
- eller fang os på 46 40 44 90

Energioptimering
Vi arbejder med energioptimering for både private,
virksomheder og offentlige institutioner. Vores filosofi er, at vi kan finde besparelser i energiforbruget
for alle – fra den lille private husholdning til den
store produktionsvirksomhed.
Det kan lyde stort at snakke om energioptimeringer.
Men det behøver det ikke at være. Nogle gange er det
ikke så meget, der skal til for at opnå store energibesparelser.

Du kan ofte opnå store besparelser alene ved at
optimere de tekniske installationer og ved at udskifte gammelt elektronisk udstyr.

SKAL VI HJÆLPE DIG?
Se meget mere på: www.stenbaekandersen-el-center.
dk
- eller fang os på 46 40 44 90

Den lokale el-installatør
Man kan roligt sige, at når
det gælder Stenbæk Andersen El.center, så er der tale
om et regulært familiefirma.
Bruno Stenbæk Andersens far – Leo Stenbæk Andersen – startede forretningen for 65 år, da han overtog
en igangværende forretning
i 1952.
Han var aktiv til sin død i
1988.
- Vi havde allerede forberedt generationsskiftet dengang, jeg overtog efter min
fars død.
Virksomheden har ligget
forskellige steder. I starten
dog ikke med butik, men
kun værksted på Bygaden
19.
Faderen byggede sidst i
1950erne et nyt hus ved Elverdamsvej og indrettede
værksted i kælderen samt
butik. Det blev efterhånden
for småt i takt med at firmaet voksede.
Den gamle biograf på
gaden var i mellemtiden
blevet tom. Den blev så
bygget om til butik og værksted. Det skete i starten af
1970erne. Her lå butik og
værksted i mange år.
- For tre år siden flyttede vi her ned i den gamle
bankforretning,
fortæller
Bruno Stenbæk Andersen.
I dag har firmaet i alt 10
ansatte. Dette inkluderer
Brunos datter Camilla Stenbæk Spangenberg, der står
for butikken.
Butikken sælger alminde-

Bruno Stenbæk Andersen er 2.
generation i firmaet. Han står for
det administrative arbejde.

lige el-artikler, belysning og
hårde hvidevarer.
- Vi har gode og dygtige
medarbejdere med høj anciennitet, en har været ansat i 35 år, fortæller Bruno
Stenbæk Andersen.
Bruno selv tager sig af det
administrative i firmaet,
mens sønnen Claus tager
sig af kontor og mere udfarende opgaver.
Firmaet har med andre
ord syv mand ude i marken.
Dette dækker en filial i Holbæk på Sophienlundsvej.
Her har man værksted.
Stenbæk
Andersen
El.center overtog en igangværende forretning i 2004
(tidligere Aage Højmark).
- Vi er dermed stadig den
lokale elektriker i Holbæk,
fordi vi stadig er fysisk til
stede, bemærker Bruno
Stenbæk Andersen.
- Kunder er ret trofaste.
Det er den oplevelse, vi har.
Når man opfører sig ordentligt, så kommer folk tilbage.

Claus Stenbæk Andersen er ligesom søsteren Camilla 3. generation i
firmaet. Han skal efterhånden overtage firmaet helt.

Camilla Stenbæk Spangenberg
har travlt med at styre butikken, der omfatter alle el-artikler
inklusive hårde hvidevarer.

El-arbejde over en bred kam
Renovering af eksisterende
huse og sommerhuse i oplandet ved Roskildefjordenog Isefjordssiden og servicering af boligselskaber
– både lokalt og i Københavnsområdet– er en del af
virksomhedens mange arbejdsopgaver..
- Vi laver mange varme-

pumper. Konkurrencen er
hård, men det er et område,
hvor vi oplevet at mund til
mund reklame er vigtig.
- Det har vi blandt andet
oplevet i sommerhusområdet i Vellerup. Der leverede
vi en varmepumpe, og så
kom naboer med flere også
og skulle have installeret en

varmepumpe.
Netværksinstallationer,
energibesparelser og energioptimering er alle nøgleord for mange af de opgaver, der udføres.
- Vi laver beregninger for
kunderne på, hvad de kan
spare. Det er mange penge
der kan spares. Vi oplever

ofte projekter hvor tilbagebetalingstiden er to-tre år.
Det er hurtigt.
Det kan være ventilationsanlæg, motorer og så
videre. Der kan der hentes
noget.

Det er en god idé at være medlem El-salg kæden
El-salgs online shop har et
stort udvalg af hvidevarer,
husholdningsartikler,
belysning med videre. Der er
fri fragt på alle ordrer og levering til kantsten.
Kunden kan i stedet
vælge at afhente sin nyind-

købte vare i den nærmeste
El-salg-butik.
Elsalg.dk er et aktieselskab, som ejes af 170 selvstændige
el-installatører.
Butiksejerne fagfolk med
stor ekspertviden.
Når man handler igen-

STENBÆK ANDERSEN EL-CENTER APS
SÆBYVEJ 3 · 4070 KIRKE HYLLINGE · TLF. 46 40 44 90

nem El-salg, er man samtidig sikret professionel vejledning af fagfolk.
Kæden tilbyder hurtig levering og professionel montering af nyindkøbte hvidevarer og så videre.
Man tilbyder også – ud

over montering – desuden
bortskaffelse af de gamle og
udtjente hvidevarer.
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OPVASKEMASKINE

SN45M507SK stål front.
• 13 kuverter.
• 5 programmer
• Spareprogram.
• Variospeed – vasker hurtigt.
• Højdejusterbar overkurv.
• Lav lydniveau kun 44 dba.
• Tidsforvalg.
• Energiklasse A++.
Vejl pris 7499,-

UNDER
1/2 PRIS
MANGE RESTER I S

MÅ EL APPARATER

OPVASKEMASKINE

SN45D202Sk hvid.
• 12 kuverter.
• 5 programmer
• Variospeed vasker hurtigt.
• lydniveau 48 dba.
• Energiklasse A+
Vejl pris 4899,-

Alle p
på hårde h riser
er afhentn videvarer
ingspriser.
Vi le
og monteverer
re
mod et tilr gerne
læg.

3665,OBS: KUN FÅ STK.
JUBI RABAT

VASKEMASKINE

WM14e477sn.
• Maskinen rummer op til 7 kg tøj og
har flere specialprogrammer så du
får perfekt vask.
• Centrifugerer op til 1400 omdr.
• Display viser program forløbet.
• Har mængdeautomatik
• Elektronisk styret.
• Energiklasse A+++
Vejl pris 5395- -

JUBI PRIS

OBS: KUN FÅ STK.

OBS: KUN FÅ STK.

2765,-

STENBÆK ANDERSEN EL-CENTER APS
SÆBYVEJ 3 · 4070 KIRKE HYLLINGE · TLF. 46 40 44 90

– SÅ KOM HURTIGT

JUBI PRIS

• SÆLGES MED 65%

JUBI PRIS

2465,-

TAL

VARER FINDES I BEGRÆNSET AN
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– SÅ KOM HURTIGT

KØLE/FRYSESKAB

KF 3326-90 N.
Flot køle fryseskab med no frost i fryser skal aldrig
afrimes.
• 204 l køl • 90 l fryser • Højde 186 cm.
• Bredde 59,6 cm. • Energiklasse A+
Vejl pris 7499-

ELKEDEL

Hvid. Vejl pris 199,-

JUBI PRIS

JUBI PRIS

65,-

OBS: KUN 12 STK.

KØKKENMASKINE

Alle p
på hårde h riser
er afhentn videvarer
ingspriser.
Vi le
og monteverer
re
mod et ti r gerne
llæg.

3465,OBS: KUN FÅ STK.

KM 335.
Kraftig røremaskine med 2 skåle,
kødhakker og blender.
Vejl pris 3299,-

JUBI PRIS

1965,OBS: KUN 3 STK.
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LED

Philips 7W eller 4,5W
svarende til 60W eller 40W

JUBI PRIS
TA´
2 STK.

SPAR

65%
OP TIL

KAFFEMASKINE

Excellent hvid (12 stk.)
Den klassiske med to varmelegemer
• Drypstop.
• Auto sluk.
Vejl pris 699,-

JUBI PRIS

365,-

OBS: KUN FÅ STK.

65,-

OBS: KUN FÅ STK.

ALT BELYSNING

UNST

PÅ FRASORTERET BRUGSK

PÅ LAGER
SÆLGES 12-13 & 14. JANUAR TIL

65% AF PRISEN
( 35% RABAT)

,
Det vil glæde os at se kunder
svenner af huset og forretning
vi
forbindelser til reception, hvor
hals
byder på lidt godt til gane og

STENBÆK ANDERSEN EL-CENTER APS
SÆBYVEJ 3 · 4070 KIRKE HYLLINGE · TLF. 46 40 44 90

RECEPTION
ar
Mandag den 16. janu
kl. 10.00 - 14.00

MANDAG TIL FREDAG FRA 9.30-17.00
LØRDAG FRA 9.30-13.00

elsalg.dk
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STØVSUGER

C2 celebration (12 stk.)
• 700 w lavenergimotor.
• Stor aktionsradius.
• Teleskop rør.
Vejl. pris 1499,-
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JUBI PRIS

865,-

OBS: KUN 12 STK.
KOMFUR

Der tages forbehold for fejl, trykfejl og udsolgte varer.

ELI 24471 hv
Induktion med pyrolyse. ( kun 4 stk.) Top model med alt i udstyr.
• Selvrens med pyrolyse. • Meget effektiv induktionskogeplade.
• Stege termometer. • Flere smarte elektroniske funktioner.
Vejl. pris 16199,-

JUBI PRIS
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7465,UNDER 1/2 PRIS
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Data og kommunikation
Vores data- og kommunikationsløsninger kan spare
dig tid -meget tid. Handler det om data og kommu-

nikation, kan du trygt kontakte os. Som landsdækkende kæde af installatører, har vi den specialviden,
der skal til for at løse opgaven – uanset hvad det
drejer sig om. Det tør vi godt at sige.
Vi har specialister over hele landet, som ikke beskæftiger sig med andet end at lave data- og kommunikationsløsninger. Simple som komplicerede.
Det er ikke afgørende for os. Vi er klar uanset opgavens kompleksitet.

SKAL VI HJÆLPE DIG?
Se meget mere på: www.stenbaekandersen-el-center.
dk
- eller fang os på 46 40 44 90

Styring og Automation
Intelligente installationer er nutiden, fremtiden og et
af vores faglige specialer.

El-automation og intelligent styring er ikke længere et spørgsmål om hvornår. Det er allerede installeret i mange hjem og virksomheder i dag. Og
det bliver kun mere i fremtiden.
Det er ikke længere blot for bekvemmelighedens
skyld. Der er tre væsentlige årsager til, at styring og
el-automation er populært for både private og virksomheder:

Grønland og Roskildefestival
- Vi arbejder i Grønland
hver sommer for Arktisk
Komando. Det er nærmere
bestemt det nordøstlige
Grønland - Station nord og
Daneborg, Mestersvig lufthavn – altså Sirius-patruljens område, fortæller Claus
Stenbæk Andersen.
Man udfører en række
serviceopgaver hvert år.
Claus er der oppe to til fire
uger hvert år. Der er tale om
en af verdens nordligste forsvarsstationer beliggende
godt 900 km fra Nordpolen.
- Vi har fået det igennem
Venslev tømrer/snedker. Via
dem kom vi med på vedligeholdelsesopgaverne.
- Det er alle mulige opgaver, du bliver sat til at løse
på Grønland. Du laver ofte
også tømrer- eller VVS-arbejde. Det koster jo mange

Arbejdet spænder idag fra at lave strøm på Orange Scene på Roskildefestivalen til specielle opgaver i
Grønland.

penge at sende folk af sted.
Så tiden skal bruges ordenligt.
Det er en anden livsstil,
når Claus befinder sig på

Nordøstgrønland.
- Der er mange sjove oplevelser. Godt kammeratskab.
Man skal kunne leve tæt
sammen og ikke være sart.

Øget komfort - Effektivisering - Energioptimering
Med et intelligent styringssystem vil du opleve, at synergien mellem dine installationer udnyttes, hvad end
det er i din bolig eller i din virksomhed. Det sparer dig
energi, samtidig med at du får et bedre overblik over dit
energiforbrug.

Det smarte ved intelligent styring er, at du får ét
samlet system, der giver dig mulighed for at kontrollere alle dine systemer på for eksempel lys, varme og ventilation, fra ét sted. Alle din installationer
vil automatisk snakke sammen.

SKAL VI HJÆLPE DIG?
Se meget mere på: www.stenbaekandersen-el-center.
dk
- eller fang os på 46 40 44 90

Fra den helt spæde start i Kirke
Hyllinge til, hvor virksomheden
er idag er en fantastisk kontrast

Varmepumpe
Her hos Stenbæk Andersen El-Center får du de bedste
tilbud og priser på varmepumper inkl. autoriseret installation og montering.Stenbæk-andersen-El-Center-kølemontør-og-kmo-montør-til-montage-af-varmepumpe

Vores kølemontører leverer og installerer de mest
energieffektive luft-til-luft, luft-til-vand og jordvarmepumper, der findes på markedet, og det har vi
gjort i mange år.
Vi servicerer Midt- og Nordsjælland fra vores afdelinger i Holbæk og Kirke Hyllinge - og vores kundekreds går fra Roskilde til Ringsted op til Sjællands
Odde til Frederikssund og Hillerød.

SKAL VI HJÆLPE DIG?
Se meget mere på: www.stenbaekandersen-el-center.
dk
- eller fang os på 46 40 44 90

Specialinstallationer
Tag os med på råd. Eller tag os med på opgaven når det
handler om specifikke og komplicerede installationer!

Vi har gjort os til eksperter i en række specifikke
områder inden for el-installationer og installationsopgaver, der kræver specialviden og mange års
erfaring. En specialviden, som vi hver dag arbejder
målrettet på at udvikle. Til glæde for dig og vores
andre kunder.
SKAL VI HJÆLPE DIG?
Se meget mere på: www.stenbaekandersen-el-center.
dk
- eller fang os på 46 40 44 90

Gennem næsten 20 år.
Claus var i lære i Roskilde
hos Gagatek, og han er så
blevet hængende på festivalen.
- Vi laver strømmen på
alle scenerne og hjælper i
øvrigt, hvor det brænder på.
- Vi kan tromme en masse
folk sammen til opgaverne
på Roskildefestival.
Claus har lavet strøm på
Orange Scene i næsten 20
år.
- Det er en sjov opgave, siger Claus.

i sig selv.

Samarbejdspartnerne
Butiksdøden har ramt mange butikker indenfor elbranchen. Det går dog fint i
butikken.
Ikke mindst LED-pærer –
langes der virkelig mange
over disken af.
- Vi sælger rigtig mange
led-lyskilder. Det er helt
passé med sparepærer. LED
har nu en kvalitet, hvor
gengivelsen er meget tæt
på glødelamperne, og det
er det, kunderne gerne vil
have, siger Bruno
Hos Stenbæk Andersen
El.center er man sikker på,
at det er smart at have et
solidt sikkerhedsnet.
- Vi er medlem af kæden
El-salg, som er en kæde af
frivillige installatører, fortæller Bruno Stenbæk Andersen.
På butikssiden er man

nemlig medlem af El-salgkæden.
- El-salg-kæden køber ind
for os. Priserne er på den
måde hele tiden opdateret.
Butikken er jo ansigtet ud
ad til. Mange kunder kommer ind gennem butiksdøren – og det gælder også
kunder på installatørsiden.
Vi har et godt salg af hvidevarer.
- Der er et meget stort
arbejde i at drive detailbutik. For eksempel er myndighederne meget oppe på
energimærkning. Man kontrollerer faktisk om, vi har
energimærker.
El-salg-kæden udgiver tilbudsaviserne, der udkommer ud i et stort område.
Der er mange loyale og lokale kunder.
- Kunder, der er vant til at

STENBÆK ANDERSEN EL-CENTER APS
SÆBYVEJ 3 · 4070 KIRKE HYLLINGE · TLF. 46 40 44 90

handle lokalt, søger igen lokalt. De magter ikke butikker som Elgiganten.
Også på installatørsiden
har man en samarbejdspartner. Her er man nemlig
medlem af TS-Gruppen. Den
har blandt andet landsdækkende forsikringsselskaber
som kunder. Opgaverne via
TS-Gruppen omfatter også
termograferinger af el-tavler, forebyggelse af brandskader og lignende.
- Ofte opstår brand på
grund af en dårlig forbindelse i en el-tavle, forklarer
Bruno Stenbæk Andersen.
- Man er næsten nødt til
at være med i de store sammenslutninger, siger Bruno.
Det er da heller ikke den
eneste kæde, firmaet et
medlem af.
Firmaet indgår ofte i en-

trepriser sammen med andre lokale håndværkere.
- Vi går ikke ud og byder
på offentlige licitationer.
Det kan ikke rigtig svare sig
for os. Prisniveauet er nemlig meget lavt, når det gælder større offentlige projekter. Det er vi ikke gearet til.
De store opgaver lå ind
mod København. Det kunne
ikke svare sig for os at have
folk til at sidde i kø på motorvejen flere timer hver
dag. Det gav ikke mening.
Stenbæk
Andersen
El.center har fælles markedsføring med TS-Gruppen.

elsalg.dk
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Sikring

Medlemsskab af TS-Gruppen

Lad os sikre dit hjem eller din virksomhed. Bare for en
sikkerheds skyld.

Stenbæk er medlem af TSGruppen og er dermed et
TS-center. Et TS-center er
en selvstændig lokal el-installatør, der via medlemskabet indgår i et landsdækkende fællesskab og
samarbejde.
Der fokuseres i dag meget på forretningsudvikling,
vidensdeling, ERFA-møder,
individuelle og fælles sparringsforløb,
uddannelser,
kurser og fælles kompetencer herunder leje af hinandens kompetencer og medarbejdere, samt adgang til
termografering.
Koncepterne, man arbejder med, er energioptimering ved TS-energiXpert,
fælles værktøj, indkøbsaftaler og uddannelse
Der samarbejdes med en
lang række landsdækkende

Det handler om overvågning, alarmer, tyverisikring og automatik. Alt sammen sikkerhedsløsninger
der giver tryghed i hverdagen. Så du og din familie
eller medarbejdere kan føle sig trygge.
Vi er specialiserede i sikring og overvågning. Vores
installatører har de faglige kompetencer til at udvikle og installere individuelle sikkerhedsløsninger
til både private, virksomheder og institutioner.

Overvågningskamera eller komplet alarmsystem
Det kan for eksempel være med tyverialarmer,

beskyttelse af installationer mod lynnedslag, videoovervågning kombineret med tågesikring og
klimasikring i rum, hvor der kræves konstant temperatur og fugtighed.

Få tryghed 24/7 med en tyverisikring (tyverialarm)
Du eller din virksomhed får forhåbentlig aldrig brug for
en tyverialarm. Men hellere forebygge end helbrede. I
nogle tilfælde vil en alarm nemlig holde ubudne gæster
væk. Skulle uheldet være ude, vil du typisk også opleve,
at en tyverialarm gør papirarbejdet med forsikringen
nemmere.
Overvejer du at tyverisikre dit hjem eller din virksomhed?
Så hjælper vi dig gerne med alt fra rådgivning til installation. Vi har stor erfaring med at installere tyverialarmer og alarmsystemer. Samtidig er vores kendskab til
markedet og til de forskellige alarmsystemer stort.
Videoovervågning til private og virksomheder
Videoovervågning er ikke længere forbeholdt banker og
butikker. Overvågningskameraer er mere anvendt end
nogensinde, fordi det har en præventiv effekt. Vi ser at
flere og flere virksomheder og private hjem, har taget
videoovervågning i brug – især udendørs ved indgangspartier og dørtelefoner.

Vi tilbyder dig rådgivning og installation af videoovervågning. Og vi står klar til at hjælpe dig, hvad
end du søger en videodørtelefon, en tyverialarm
kombineret med videoovervågning eller overvågning af et specifikt område.
Sikkerhed med intelligent styring
Du har mulighed for at vælge en sikkerhedsløsning
med intelligent styring, hvis du vil have fuld kontrol.

En sikkerhedsløsning, hvor du for eksempel via
web eller telefon kan overvåge situationen. Hvor du
fra din digitale enhed kan tænde og slukke for temperaturen hjemmefra, lukke folk ind, se hvem der
lusker omkring og modtage en sms, hvis der er brud
på et vandrør, brand eller indbrudsforsøg.
SKAL VI HJÆLPE DIG?
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Det offentlige som kunde
- Bliver vi indbudt til at byde
på en ordre, giver vi naturligvis en pris, men vi søger
ikke de offentlige opgaver.
Offentlige opgaver har vi
dog mange af alligevel.
- Vi har meget vedligeholdelse på skoler og institutioner i Lejre Kommune.
Kontakten med kommunen har ændret sig siden
kommunesammenlægningen, mener Bruno.
- Lige efter kommunesammenlægningen var det

noget rod. Det er ikke så
personligt mere som førhen
med de små kommuner.
Det er blevet mere upersonligt i dag.
Samarbejdet med forvaltningen fungerer godt, synes
Bruno.
- Samarbejdet med forvaltningen i kommunen er
meget godt. Det er vigtigt,
når du er ude på en institution, at du har kommunen som fast kunde. Det er
også betryggende for insti-

tutionen i stedet for, at det
er alle mulige installatørfirmaer, der kommer det
samme sted.
Det er hovedsageligt i den
nordlige del af kommunen,
vi arbejder.
De større kunder fylder
stadig en del.
- Før kørte vi som distriktsvagt for NESA. Der
var en afdeling i Roskilde,
hvor vi kendte folk godt.
- Vi kører blandt andet
storkundeservice for H. W.

Larsen i Kødbyen og på deres lager i Brøndby.
- Der kommer nogle tiltag, vi andre ikke kunne
gøre. Der er for eksempel
månedstilbud på Facebook
etc.

Fremtidsplaner for firmaet
- Vi er igang med nyt generationsskifte,
fortæller
Bruno.
- Claus har købt sig ind i
en del af virksomeden allerede. Der ikke sat datoer
på en overtagelse. Det bliver
en glidende overgang efterhånden, som han køber sig
ind.

El installation
Fra de daglige små opgaver som ekstra stikkontakter
og renovering af gamle el-installationer til nybyggeri og
større komplekse el-løsninger.
Uanset om du som privat, virksomhed eller offentlig
institution står med en el-opgave, kan vi hjælpe dig. Vi
er eksperter i el-installationer – og løser opgaven, der
hvor den er.

Om el-opgaven er lille eller stor, er ikke afgørende. Vi arbejder både med mindre el-installationer i
hjemmet, som en enkelt el-installatør kan løse, og
større el-projekter som kræver fagentreprenører og
mange elektrikere.
Står du med pludselige el-problemer, kan du altid
ringe til vores el-vagt. Der sidder altid en el-installatør klar til at hjælpe dig. Dag og nat - 24/7 året rundt.
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kunder.
Et TS-center er en selvstændig virksomhed, der
bidrager til et stort netværk
af virksomheder inden for
el- og energibranchen.
En virksomhed, der bliver
medejer af TS-Gruppen, bevarer altså sin egen identitet. Et TS-center plejer og
servicerer stadig egne, lokale kunder, men indgår samtidig i et bredt samarbejde
med de andre TS-centre i
forhold til landsdækkende
fælleskunder.
TS-Gruppen blev etableret i 1984 og er Danmarks
største
landsdækkende
kæde af el-installatører.
TS-Gruppen ejes af dens
medlemmer, som udgøres
af 34 elektriker- og el-installationsvirksomheder.

Claus har købt sig ind i forretningen og er klar til at føre
forretningen videre.

Brunos kone Alice er ikke
med i arbejdet mere. Hun
stoppede for et par år siden.
- Vi følger udviklingen
nøje. Tingene kan jo ændre
sig – for eksempel på grund
af ny lovgivning. For tre år
siden solgte vi mange solceller, men det fik Folketinget ødelagt. Det er ikke så
lukrativt længere for hverken os eller kunderne.
Nu er det varmepumper i
stedet for solceller der hitter. Dem har vi til gengæld
et bredt udvalg af.
December måned har været travl, og der er kommet
en pæn ordrebeholdning
ind i det nye år.
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