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Jeg tar på meg oppdrag over
hele regionen !



KOMFYRVAKTEN
Denne slår av strømmen til platetoppen
når temperaturen blir for høy.
Nye boliger har krav til komfyrvakt.
Vi mener selvsagt at også eldre
boliger bør ha dette.

TIMER
Denne slår strømmen automatisk av etter
en viss tid. Så glemmer du å slå av 
kaffetrakter eller noe annet, så vil denne 
ha kontroll på sakene.

OVERSPENNINGSVERN
Denne sikrer hjemmet ditt om du
skulle være så uheldig at lynet slår 
ned. Da kan materielle verdier gå tapt, 
og i verste fall kan boligen ta fyr.

TERMOGRAFERING
Denne metoden oppdager eventuelle
feil på et tidlig tidspunkt, sånn at dette 
kan utbedres før brann eller driftsavbrudd 
oppstår.

BRANNVARSLING
Denne bør være i flere rom, og riktig 
plassert, for å kunne øke reaksjonstiden. 
Mange nye boliger har dette, men 
mange eldre boliger har dårlig eller ikke 
eksisterende brannvarsling.

JORDFEILBRYTER
Denne sikrer deg mot 
strømgjennomgang ved feil på
elektrisk utstyr. Vi anbefaler at alle 
sikringsskap har dette på alle kurser. 
Vi kan enkelt rehabilitere ditt skap.

Det er mye
jeg kan hjelpe deg med



EL-KONTROLL
Ønsker du rabatt på dine forsikringer samt en 
trygg installasjon?
Vi utfører kontroll, rådgivning og har tilbud på
El-kontroll av ditt hjem kjære hjem. 

REHABILITERING AV SIKRINGSSKAP
Kanskje har du en «brannbombe» uten å vite om 
det?  Vi skifter innmaten trygt, raskt og sikkert 
- uansett type sikringsskap.

GULVVARME
Kaldt i gulvet? Vi har gode løsninger som
krever lav byggehøyde og fjerner «kalde» 
gulv.

REHABILITERING AV BOLIG/ SMART HUS
Skal du pusse opp / rehabilitere boligen?
Vi kan hjelpe med alt fra enkle installasjoner til
avanserte styringer via App og strømproduksjon
fra solceller.

LED BELYSNING
Spare strøm og fjerne varmekilder fra taket?
Vi kan komme med gode løsninger / forslag 
til rimelige tiltak.

Vi har nå tilbud på El-kontroll av ditt hjem, kjære 

hjem. Dette vil øke din sikkerhet, og det vil gi deg 

rimeligere forsikringer. Ta kontakt i dag, og sov 

godt i dagene som kommer.

40% av alle boligbranner skyldes 
feil på utstyr eller feil bruk.
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Borgundvegen 340
6009, Ålesund

Skjelt-ole Bakken 1 
6270, Brattvåg

6260, Skodje

24 timer vakttelefon:  70 20 81 99

Telefon:  70  20  81  00      E-post: office@brattvaag-electro.no

brattvaag-electro.no

Våre avdelinger:
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