el-sjekken

Visste du at hele fire av ti boligbranner
i Norge skyldes en elektrisk årsak?

tenk
om...

... det utenkelige
skulle skje...

Mange branner starter om natten, når dere
sover. Fire av ti boligbranner i Norge har en
elektrisk årsak. For å forebygge dette er det
viktig å få sjekket det elektriske anlegget ditt.

el-sjekken
el-sjekken redder

liv

Norge er et av de landene i verden hvor det brenner mest og hvor flest mennesker omkommer av skadene.
I altfor mange tilfeller viser det seg at brannen begynte på grunn av feil i det elektriske anlegget. Den kunne altså
vært unngått hvis en elektriker hadde foretatt en el-sjekk med jevne mellomrom. Den innebærer at en elektriker fra
Norgeseliten går igjennom alt det elektriske i boligen din og skriver en tilstandsrapport. Eventuelle feil og mangler
blir avdekket og påpekt. Dermed blir det enkelt å få rettet dem opp.

Du er selv ansvarlig for at det elektriske
anlegget i boligen din er i forsvarlig stand

Spar strøm og øk komforten

At du er ansvarlig, betyr at forsikringsselskapet ikke dekker
de totale kostnadene ved brann hvis den skyldes feil i
el-anlegget. Små feil kan altså få store konsekvenser for
deg og familien, både helsemessig og økonomisk.
Både gamle og nye hus brenner på grunn av slike feil.
For å være på den trygge siden, kan du bestille el-sjekken
hos oss.

Mange av oss har fått sjokkartede opplevelser over strømregningene de siste par årene. Sannsynligvis kunne de høye
regningene vært betydelig lavere med noen enkle tiltak.
Sørg for å forebygge nå! Sammen med el-sjekken tilbyr våre
elektrikere gode råd om hvordan du kan få bedre kontroll
på energibruken ved å styre varme, vann og lys.
Varmt baderomsgulv er deilig når du står opp, men ikke
fullt så nødvendig når du er ute. Varme i gulvet på barnerommet er supert når barna leker, men når de skal sove er
det bedre med et avkjølt rom. Alt dette, og mer til, kan du
styre med en smarthusløsning.

En god livsforsikring!
Hvordan er det med det elektriske vedlikeholdet i din bolig?
Vi kan foreta en kontroll som viser tilstanden i en del kritiske
punkter i enhver installasjon. Kontrollen vil i tillegg til eventuelle brannfeller kunne avdekke jordfeil og andre svakheter
i anlegget som kan sette beboere og bygningsmasse i fare.
I tillegg gis gode råd om sikkerhet og energiøkonomisering
(enøk). Tenk sikkerhet! Kontakt
oss for en el-sjekk/kontroll !
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Ta kontakt med din
nærmeste elektriker, eller gå
inn på www.norgeseliten.no
for mer informasjon.

Du kan stole på oss

Et trygt hjem er et godt hjem

Ta kontakt med din lokale elektroinstallatør i Norgeseliten:

www.norgeseliten.no

ludensreklame.no
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