
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-billading

Smart Elektro leverer kvalitetsprodukter innen elbil lading. Vi 

leverer ladestasjoner til private og offentlige, med mange 

forskjellige ladeløsninger som kan tilpasses ditt behov. 

Lang erfaring 
Smart Elektro er landsledende på montering 

av ladeløsninger for offentlige og private 

bygg/boliger. Vi sitter inne med bred kompe-

tanse og erfaring innen elbillading. Smart 

Elektro har lyst til å gjøre din hverdag med el-

bil lettere, derfor prøver vi å finner den beste 

løsningen for deg og dine behov. 

Vi monterer komplette anlegg og sikrer de iht. 

forskriftenes krav, med nytt kursopplegg, 

spesiell jordfeilbryter type B, overspennings-

vern og leverer hjemmeladere fra 3,7 kw til 

22kW. 

Smart Elektro har samarbeid med leverandører 

av betalingsløsninger slik at den enkelte bruker 

kan betale for sitt eget forbruk. 

Trygghet 
Ved å installere en ladestasjon blir alle 

risikofaktorene ved lading tatt hånd om  

av systemene i ladestasjonen og bilen. En 

forskriftsmessig installert ladestasjon er 

sikreste løsning for lading av elbiler og plugin 

hybrider, og er en god forsikring som man bør 

investere i. Ladestasjonen forteller bilen hvor 

mye strøm bilen får lov til å trekke. Dette er 

igjen stilt inn av oss når vi monterte 

ladestasjonen, ut fra hvor stor belastning den 

elektriske installasjonen tåler. 

Bedrift og større anlegg ta kontakt 

med olavb@smartelektro.no eller 

på telefon 40 16 30 89

Privat kunde ta kontakt på  

oystein@smartelektro.no eller  

på telefon 98 28 14 27

// 24timers 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 / 
//service@smartelektro.no / www.smartelektro.no  
I relasjon til Smart – initiativ, fellesskap og tillit så klart!
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