Ett elföretag att lita på
– nu och i framtiden

Trygga helhetslösningar
Gränna Eltjänst är ett anrikt företag med mångårig erfarenhet. Personalen som arbetar här har en passion
för allt som har med elektricitet att göra. Våra drygt 20 välutbildade elektriker har varit i branschen i många
år. Dessutom har de specialiserat sig inom olika områden, allt för att Gränna Eltjänst ska kunna erbjuda en
så bred kunskap och en så hög service som möjligt.
En av våra främsta styrkor är att vi själva står för projekteringen. Det innebär att vi kan vara mycket flexibla
och snabbt hitta kostnadseffektiva lösningar. Detta sätt att arbeta har gett oss många nöjda kunder, vilket vi
är mycket stolta över. Det är på förtroende som vi bygger långa kundrelationer.

HAR ER VERKSAMHET BEHOV AV BRAND- & UTRYMNINGSLARM,
KAMERAÖVERVAKNING ELLER PASSAGE & INBROTTSLARM?
KONTAKTA OSS SÅ KAN VI DISKUTERA VIDARE.

Tel: 036-91010 • info@skydda.nu • www.skydda.nu

En snabb service
av hög kvalitet
Service och underhåll i beﬁntliga anläggningar är en stor del av vår verksamhet. Våra servicebilar är ständigt
på väg mot nya uppdrag.
Gränna Eltjänst utgår från tre platser; Gränna, Huskvarna och Visingsö. Det innebär att vi täcker upp Jönköpings kommun på ett bra sätt och alltid är nära dig som kund. Skulle något akut hända är hjälpen aldrig
långt borta. Det är enkelt att ha direktkontakt med vår servicepersonal och vi strävar efter att du alltid ska ha
samma kontaktperson.
När det gäller serviceavtal har vi stora möjligheter till anpassning och upplägg efter just dina behov.

Arbetskamrater du kan lita på
Oskar Davidsson,
036-440 16 18
Anders Gezelius,
036-440 16 16

Proace

Öppettider: Mån-Fre: 09.00-18.00, Lör: 10.00-15.00
Jönköping: Granitvägen 2, tel 036-440 16 00

Hilux
lindstromsbil.se

Egen projekteringsavdelning
med stora möjligheter
På Gränna Eltjänst gör vi all projektering själva. Det innebär att vi i samarbete med dig som kund kan ta fram
speciallösningar, oavsett om det handlar om elinstallationer i en stor fastighet eller en larminstallation i en
villa. Inget jobb är för litet eller för stort för oss och det är alltid dina behov som styr.
Ett projekt inleds med att våra projektledare tar fram ett förslag och en budget. När du som kund bestämt dig
för vad du vill ha skapas ritningar och bygghandlingar. Vi utför sedan arbetet och lämnar en slutdokumentation. Vi är alltså med dig under hela processen och för projektet tryggt i hamn.

Automatikutrustningar
Elcentraler
Lågspänningsställverk

Skiffervägen 6 Jönköping

bages.bilmeck@telia.com

www.transelmatic.se

Miljö och kvalitet
i centrum
Gränna Eltjänst vill uppfattas som en trygg och seriös partner, som alltid gör ett bra jobb. Därför tycker vi
att frågor som rör miljö och kvalitet är viktiga. Vi arbetar med EIO-Q, som är ett standardiserat system för
kvalitetssäkring av elentreprenader. Systemet ansluter till ISO 9001, 14001 och 18001. Denna kvalitetssäkring
innebär att vi har ordning och reda samt undviker att fel uppkommer. Vi uppmuntrar också våra kunder till
smarta energi- och miljölösningar, till exempel när det gäller materialval.
Vi vill vara en god arbetsgivare där personalen trivs. Vi månar därför om att våra anställda alltid ska känna sig
säkra på sin arbetsplats, vår vision är att inga olyckor ska inträffa. Idag har vi en sammansvetsad arbetsstyrka
som ständigt arbetar mot samma mål, att du som kund ska vara nöjd.

Gränna
Skiftesvägen 10
563 31 Gränna

Huskvarna
Grännavägen 22
561 34 Huskvarna

Tel: 0702-10 44 38

Tel: 0390-105 76

Tel:0702-10 44 38

info@grannaeltjanst.se | www.grannaeltjanst.se
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Kontor
Adelswärdska skolan 1
561 91 Huskvarna

