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Vårt fagmiljø innen service og  
installering av ventilasjon, kulde  
og byggautomasjon.

Utfører alt av rørarbeider på nye-  
og gamle anlegg. 

Din lokale elektriker! 
 

GK Elektro leverer alt innen elektro til alle typer 
bygg, samt industri og datasentre. Vi har egne 
fagmiljøer innen service og prosjekter i Østfold, 
Romerike, Oslo, Asker, Hamar, Kongsvinger,  
Lillehammer, Bergen, Trondheim og Tromsø.   
Selskapet er del av GK Gruppen som omsetter  
for 5 milliarder kroner og har 3000 ansatte i  
Skandinavia. 
 



Billadestasjoner og ladeanlegg 

Med økende antall elbiler øker behovet 
for flere ladestasjoner. Vi installerer 
ladestasjoner for alle behov, fra 
løsninger til ditt hjem til robuste 
ladeanlegg for offentlig sektor.  
       

- din lokale elektriker!

Komfyrvakt

16 % av alle boligbranner med kjent 
årsak i perioden 2008-2012 skyldes tørr-
koking eller overoppheting. Komfyrvakt 
er en rimelig sikkehetsinstallasjon som 
bør finnes i alle kjøkken, både i hjemmet, 
i barnehagen og tekjøkkenet på kontoret.

Oppgradering av sikringsskap  
og fordeling

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

Brannvarsling og nødlysanlegg

Vi oppgraderer eller installerer nye 
systemer for brannvarsling og nødlys. 
Vi tilbyr også årlig tilsyn – noe som er et 
lovpålagt krav.

Belysning og lysstyring 

Godt lys er viktig i områder hvor vi  
skal oppholde oss, enten det er på 
kontoret eller i hjemmet. Vi prosjekterer 
og installerer alle typer belysnings-
anlegg, og bistår med å finne egnet 
løsning til ditt bygg. Dessverre står 
lyset ofte unødvendig på og sløser 
energi. God lysstyring er et av de  
enkleste og mest effektive tiltakene  
for å spare strøm og miljø.

Internkontroll

I forskrift om elektriske anlegg (FEL), 
er det krav om regelmessig nødvendig 
tilsyn og vedlikehold. Internkontroll-
forskriften gjelder for alle offentlige og 
private virksomheter – også borettslag/ 
sameier. Foruten å være et lovpålagt 
krav er det også en klok investering for å 
ivareta nødvendig vedlikehold på en god 
måte og sikre et trygt elektrisk anlegg.

UPS og reservekraft

Avbruddsfri strømforsyning (UPS) skal 
sikre drift dersom strømmen skulle gå  
og kan leveres som enkle anlegg 
beregnet for stasjonære PCer, til store 
datasentre. UPS kombinert med 
reservekraft-anlegg sikrer operativ drift 
av dine anlegg.

Solcelleanlegg

Vi installerer solcelleanlegg av alle stør-
relser tilpasset næringsbygg. Anlegget 
kobles sømløst inn i byggets øvrige 
strømnett og krever minimalt med ved-
likehold. Strømproduksjonen kan følges 
via et brukervennlig grensesnitt på PC 
eller smarttelefon. 

Vi utfører alt av elektriske arbeider i bolig og næringsbygg 

Landbruk

El-anlegg i landbruket må tåle tøffe miljø. 
Vi prosjekterer og installerer inntak, for-
deling, belysning, brannalarm, automa-
tikkløsninger mm. for tradisjonelle fjøs 
og låver, og til moderne produksjonsan-
legg. Vi utfører også internkontroll.


