GK Elektro AS - Administrasjon Oslo
Ryenstubben 12, 0679 Oslo.
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GK Elektro AS
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Din lokale elektriker
Vi utfører alt av elektriske arbeider i din bolig!

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen elektro, ventilasjon, rør, byggautomasjon,
energi, kulde og sikkerhet. Våre mer enn 3000 ansatte i Norge, Sverige og Danmark tar hånd om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold. GK Gruppen har en omsetning på over 5 milliarder kroner. www.gk.no
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- din lokale elektriker
Vi utfører alt av elektriske arbeider i din bolig!
GK Elektro leverer alt innen elektrotekniske løsninger til privatboliger, borettslag, skoler, sykehus og andre offentlige institusjoner, samt industri, datasenter og alle typer næringsbygg. GK
Elektro er et selskap i GK Gruppen, og opererer i sterk samhandling med GKs andre fag for å
levere helthetlige tekniske entrepriser og tjenester til nye og eksisterende bygg.
Vi er etablert i Østfold, Romerike, Oslo, Asker, Hamar, Lillehammer, Bergen, Trondheim og Tromsø og
vi er nesten 500 medarbeidere og omsetter for 750 millioner i 2017. GK Gruppen omsetter for 5 milliarder
kroner og har ca. 3000 ansatte i Norge, Sverige og Danmark.

USB ladestasjon

Billaderstasjon

Det finnes stadig flere apparater som krever regelmessig lading. Fastmonterte
USB-kontakter er praktisk og trygt og kan enkelt installeres flere steder i huset.

Ladestasjoner er nå blitt så rimelig at det er en god innvestering for å sikre
rask og trygg lading også hjemme.

LED-belysning

Smarthus

Mange velger LED fremfor tradisjonell halogenbelysning når de pusser opp.
Naturlig nok. LED bruker mindre strøm, utvikler mindre varme og krever ikke
pæreskift.

I dag finnes det app’er for nær sagt alt som går på strøm. Foruten å være praktisk, sparer de energi og øker komforten. Vi hjelper deg med å finne rett system
som passer ditt behov og lommebok.

Oppgradering av sikringsskap

Komfyrvakt

Gamle sikringsskap er ikke sjelden årsak til brann. Ved oppgradering kan ofte
det gamle skapet beholdes og kun innmaten byttes ut. I praksis vil sikringsskapet se helt nytt ut. Ofte vil oppgradering av ledningsnettet være praktisk å
gjøre samtidig.

Komfyrbrann er den største enkeltårsaken til husbrann i norske hjem, 16
prosent av alle boligbranner skyldes tørrkoking eller overoppheting. Komfyrvakt
er følgelig en rimelig sikkerhetsinstallasjon som bør finnes på alle kjøkken.

Generell elsjekk

Brannvarsling

Vi gjennomgår det eltekniske og sjekker at alt er sikkert og fungere som det
skal. Dersom utbedringer er nødvendig, anbefaler vi hvordan det best kan
gjøres i praksis. Som huseier står du faktisk selv ansvarlig for at det er i orden.

Vi har gode løsninger for seriekoblede brannvarslere, både trådbaserte og
trådløse. Husk at kravet til strømforsyning via strømnettet også gjelder ved
renovering av boliger.

Multimedia uttak og faste installasjoner

Baderomsrehabilitering

Skjøteledninger er ment for å brukes sporadisk. Feil bruk kan i verste fall lede
til varmgang og brann. Derfor sier kravene det skal være minst seks strømuttak
bak tiltenkte TV-benker, pulter og multimediasentre.

GK Elektro kan være din totalleverandør på teknikk ved rehabilitering av ditt
baderom. Vi hjelper deg med å finne løsninger som er tilpasset ditt behov.
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