Belysning
Företagskund
Kvalitetsarmaturer / Belysningskomponenter

Hos oss kan du köpa dina armaturer eller belysningskomponenter och få förslag av vad som just skulle
passa ditt önskemål. Allt detta utan onödiga mellanhänder vilket gör att priset blir fördelaktigt. Vi levererar
stora som små mängder det vill säga ditt behov är inte för stort för oss! Jämför oss gärna med din
nuvarande leverantör

Ljussättningar inomhus/utomhus

Vi kan sätta ihop ljussättningar efter just dina fantasier och krav, om dessa inte finns föreslår vi en kreativ
lösning som är både snygg och funktionell. Till oss kommer du t ex om du skall göra om ert
presentationsrum, kontorslandskap eller lunchrum. Vi levererar en lösning på en ljussättning som du kan se
visuellt och på det viset se hur slutresultatet kommer att bli. Alltså inga chansningar efter
installatören/arkitektens erfarenheter utan en lösning grundat på fakta där slutresultatet kan ses i förväg.

Totallösningar

När ert företag t ex skall bygga ett nytt kontor eller lager kommer ni till oss, vi projekterar ihop en
helhetslösning utefter erat behov. Dessa kan vara enkla lösningar med lysrörsarmaturer på
astronomiskt ur till ett lager eller till de mest komplexa lösningarna med styrsystem som kontrollerar
hela byggnaden. Inget projekt är för stort eller för litet för Brobergs El. Vi tåls att jämföras med dom
stora konsultföretagen när det kommer till dessa lösningar!

Solskydd

Om ert företag är behov av solskydd bör ni ta in ett förslag från oss. Vi arbetar tillsammans med Lutron
som är en av världens största aktörer på motordrivna gardiner. De tillverkar bland annat världens
tystaste motordrivna gardin. Deras lösningar kan göras trådbundna eller trådlösa. Gardinerna kommer i
flera olika utföranden och finns i mängder av olika textil typer och färger. OBS! Produkterna skall inte
jämföras med ”billiga” tillverkare, detta är ren och skär toppkvalité! Deras produkter levereras med åtta
års garanti vilket ingen annan tillverkare kan matcha.

