
Smart Elektro ble etablert i 2002. 
Bedriften har i dag 65 ansatte med 
bred kompetanse. Vi leverer 
svakstrøm- og sterkstrømtjenester 
til næringsmarkedet og private. 
Smart Elektro tilbyr alt fra el-sjekk 
til totalentreprise.

Privat 

Borettslag 

Næring El-kontroll

Det ligger mye trygghet i en gjennomgang av det 
elektriske anlegget i ditt hjem. Vi har godkjente 
kontrollører for brannforebyggende el- kontroll. 

Økt brannsikkerhet 
Over tid slites det elektriske anlegget og 

dette øker risikoen for elektriske feil. Fire 

av ti branner skyldes feil i det elektriske 

anlegget. Vi anbefaler deg å ta en el-

kontroll for å øke brannsikkerheten i din 

bolig. Kontrollen omfatter en systematisk 

gjennom gang av sikringsskap, kabler, 

stikkontakter og brytere. 

N E K 4 0 5 - 2 - 2 
For brannforebyggende el-kontroll bolig, 

må det utføres i henhold til NEK 405-2-

2. Dette får du ved å bruke oss til din el-

kontroll. 

Spar penger 
En el-kontroll gir ikke bare trygghet i forhold 

til brannsikkerhet, det lønner seg også 
økonomisk. Gjennomfører du en godkjent 
el-kontroll på det elektriske anlegget og  

utbedrer feil og mangler, kan du få opptil 

20% rabatt per år på boligforsikringen 

hos de fleste forsikringsselskaper. 

Priser el- kontroll 
Leiligheter fra kr 3500,- inkl. mva. 

Eneboliger fra kr 5500,- inkl. mva.

Kontrollene er iht. krav fra forsikrings-

selskapene og må ikke forveksles med andre 

type kontroller som tilbys i markedet. Be om 

befaring av en av våre sertifiserte kontrollører, 

så finner vi frem til en løsning som passer deg 

– både teknisk og prismessig. 

Ta kontakt for en avtale om brann-

forebyggende el- kontroll på epost 

IKEenergi@smartelektro.no eller ring 

oss på telefon 40 62 32 00.

// 24-timers service / Følg oss på Facebook / 
Showroom: Torvet 5, Lillestrøm 

//Smart Elektro AS / Karihaugveien 89, 1086 Oslo / 
//Telefon 40 62 32 00 / Faks 40 62 32 01 / 
//IKEenergi@smartelektro.no / www.smartelektro.no

I relasjon til Smart – initiativ, fellesskap og tillit så klart! 

mailto:IKEenergi@smartelektro.no
mailto:IKEenergi@smartelektro.no
http://www.smartelektro.no/

