
Privat 

Borettslag 

Næring 
Solenergi

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.

Smart Elektro leverer komplette anlegg for solenergi hos 

næringsbygg og boliger! Vi er det naturlige førstevalget for alle 

som tar klimautfordringen på alvor og som vil være en del av 

løsningen. De som velger sol som energikilde nr. 1 og som 

ønsker en kompetent, langsiktig og ansvarlig partner i valg og 

installasjon av anlegget. 

Totalpakke 
Vi har samarbeid med FUSen på nærings-

bygg og boliger, for å kunne gi deg det 

solenergianlegget du trenger. 

Vår leveranse er en totalpakke, vi gjør hele 

jobben fra start til slutt. Dette ved montasje 

av solcellepanelene, elektrisk installasjon i 

sikringsskapet, idriftsettelse og dokumen-

tasjon. 

Smart Elektro er behjelpelig med å melde inn 

bytte av strømmåler på vegne av eier mot 

Miljøvennlig 
Solenergi er gratis, fornybar, og det er rikelig av 

den. Her i Norge varierer solinnstrålingen mye 

avhengig av årstid. I perioden mars til oktober 

kan solenergi være en viktig bidragsyter til 

energien du skal bruke. I tillegg blir den levert 

der den skal benyttes – rett til ditt bygg. 

Solenergi bidrar til:

• Et miljøvennlig bygg som produserer 

egen fornybar energi. 

• Bedre energikarakter og energifarge i 

energimerkeordningen. 
netteier. Vi bistår også i søknad om støtte for 

tiltaket mot ENOVA eller ENØK fond som gjør 

at du kan motta subsidier for installasjon av 

solenergianlegg. Her er det penger å hente! 

• Lavere energiutgifter over solcelleanleggets 

levetid. 

Ta kontakt på amund@smartelektro.no eller 

ring oss på telefon 99 64 08 30.

// 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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