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din nærmeste EL-Installatør

NEXØ

RØNNE

HASLE

Sdr. Hammer 94
3730 Nexø
Tlf: 56 49 20 01

Håndværkervej 22
3700 Rønne
Tlf: 56 91 20 01

Bymarken 3
3790 Hasle
Tlf: 56 96 41 28

EL

“Installation, vedligehold og service”

www.elogvvscenter.dk

EL-CENTER
har værktøjer og viden til at klare alle de
opgaver, som har med strøm at gøre.
De tekniske installationer fylder mere og
mere i nybyggerier og i forbindelse med
renoveringsopgaver. Udviklingen går fra at
installere enkelte komponenter til komplet
leverede “funktioner”.
Det er funktioner som f.eks. optimalt
indeklima med fuld automation af lys,
ventilation, temperatur og solafskærmning, samt komplette kommunikations- og
sikringsløsninger. Ofte er funktionerne
fuldt integreret med hinanden.
I installationsbranchen stilles der krav til
selvstændighed og stor praktisk såvel som
teoretisk og teknisk viden, så den enkelte
medarbejder kan løse meget forskelligartede opgaver.
For at sikre dig den bedste ydelse gennemgår vores elektrikere løbende grundige og bredt funderede kurser og uddannelser.

Til private:
- Almindelige el-installationer
i boliger og sommerhuse
- Lys og kraft installationer
- Eltavler ect.
- Sikrings- og alarmanlæg
- Antenne- og satellitanlæg
- Centralstøvsuger anlæg
- Intelligente bygningsinstallationer
- Energirådgivning
- IVT Naturvarme Jord-/bjergvarme,
luft/vand- og luft/luft varmepumper
- Comfort installatør

Til erhvervet:
-

og meget mere....
-

Industriel automation
Lys og kraft installationer
Eltavler etc.
Tele- og datainstallationer
Sikrings- og alarmanlæg
Intelligente bygningsinstallationer (IBI)
Energiforsyning
Energirådgivning
Dørautomatik
Elevator og liftinstallationer
Landbrugsinstallationer
Skibsinstallationer
Erhvervsinstallationer,
herunder IHC-installationer
Processtyring
Automatikanlæg
Centralstøvsugere
Transportbånd,
installation og service
og meget mere....

nybyg

privat

erhverv

din nærmeste VVS-installatør

NEXØ

RØNNE

ÅKIRKEBY

Sdr. Hammer 92
3730 Nexø
Tlf: 56 49 20 94

Sandemandsvej 7
3700 Rønne
Tlf: 56 94 01 40

Brovangen 21
3720 Åkirkeby
Tlf: 56 97 10 26

VVS

“Installation, vedligehold og service”

www.elogvvscenter.dk

VVS-CENTER
har værktøjer og viden til at klare alle de
opgaver, som har med vand, varme og
sanitet at gøre.
Som installatør planlægger, implementerer
og varetager vi driften af systemer inden
for gas og vvs. Vi har viden om, hvordan
svære tekniske problemer skal løses og
arbejder i dag med emner fra simpel
vedligehold til avanceret teknologi.
Vi kan projektere, konstruere, dimensionere og implementere mange forskelligartede systemer. Vi sørger for at opgaven
løses på den rigtigte måde og at installationerne fungerer optimalt og opfylder alle
krav til kvalitet, sikkerhed og miljø.
Vi arbejder både med service, reparationer, renovering samt nybyggeri - alt fra det
private hjem til den store industri.
Som vvs- og energispecialist arbejder vi
med installation af varmeanlæg, fyringsanlæg og fjernvarmeforbindelser.

Til private:
-

Almindelige VVS-installationer
Vand og centralvarme
Fjernvarmeinstallationer
Badeværelser
Sol- og biovarmeanlæg
Pille- og træfyringsanlæg
Smedearbejde
Teknisk isolering
Energirådgivning
Ventilationsanlæg
Blikkenslagerarbejde
Forsikringsskader
Varmepumper

Til erhvervet:
- Miljø og klimateknik
- Tag og facadedækning
og blikkenslagerarbejde
- Sprinkleranlæg
- Industrielle røranlæg
- Forsikringsskader
- Fjernvarmeinstallationer
- Vand og centralvarme
- Almindelige VVS-installationer
- Energirådgivning
- Smedearbejde
- Varmepumper
- Teknisk isolering
- Ventilationsanlæg

projektering

og meget mere....
og meget mere....
vand og varme

renovering

din nærmeste Hvidevareservice

NEXØ
Sdr. Hammer 94
3730 Nexø
Tlf: 56 95 26 63

H V I D E VA R E
SERVICE
HVIDEVARESERVICE

www.elogvvscenter.dk

“Specialist på reparation af hårde hvidevarer”

Ring til os - inden du smider ud
Hvidevare Service Bornholm udfører
autoriseret service og reparationer på
alle typer hårde hvidevarer - vaske- og
opvaskemaskiner, tørretumblere, komfurer,
emhætter, køleskabe, frysere, mikrobølgeovne og meget mere. Vi er Bornholms
eneste medlem af Dansk Total-Service.
Dansk Total-Service er en sammenslutning
af Danmarks førende specialister på reparation af hårde hvidevarer, både under og
efter garantiperiodens udløb.
Hvidevare Service Bornholm yder en
hurtig, sikker og professionel dag-til-dag
service til vore kunder. Vi har i dag samarbejds- og serviceaftaler med mere end 30
mærkevareleverandører.
Med vores velassorterede servicevogne
tilstræber vi at reparere alle mærker på
din bopæl. Har vi ikke reservedelen med,
så betaler du naturligvis ikke for kørslen
2. gang. Vores reservedelsleverandører
leverer som regel fra dag-til-dag, således
at du ikke skal undvære din hvidevare i
længere tid.

Vores faguddannede montører holdes
løbende opdaterede, så reparationerne i
langt de fleste tilfælde klares første gang.
Mange års erfaring sikrer dig, at du får en
professionel behandling.
Ønsker du selv at foretage reparationen
kan reservedelene ligeledes bestilles hos
os. Vi er lagerførende af de mest gængse
dele til de fleste mærker.
Vi sætter en ære i at servicere og reparere dine hvidevarer.

AEG
ARISTON
ASKO Vølund
ATLAS
Bauknecht
BEKO
BOSCH-SIEMENS
Brandt-Blomberg
Candy
Daevoo
DeLonghi
eico
ElCold
Electrolux
Elto
elvitá
Fisher & Paykel
Franke
futurum
Gorenje
GRAM
Haier
ILIVE
INDENSIT
LG
Liebherr
MELISSA
Miele

Nordcold
Panasonic
SAMSUNG
Sanyo
SMEG
TEBA
TecnoWind
UPO
Vestfrost
VOSS
Whirlpool
witt
ZANUSSI

reparation

og mange flere...

service

indsigt

din nærmeste Hvidevarebutik

NEXØ

RØNNE

Toldbodgade 5
3730 Nexø
Tlf: 56 49 14 01

Zahrtmannsvej 80
3700 Rønne
Tlf: 56 95 28 85

HVIDEVARER

www.p unkt1.dk

“Det er en ren win win situation”

punkt1 - det rigtige valg
Vi er Danmarks største hvidevarekæde
med mere end 110 butikker fordelt over
hele landet og 2 af dem på Bornholm!
Kæden er frivillig med selvstændige indehavere, som driver butikkerne i et stramt
styret koncept. Punkt1 har fokus på den
moderne forbrugers krav om individualitet og skræddersyede løsninger til lave
priser. I punkt1 sikrer vi os, at du træffer
det rigtige valg, således at det bliver en
win-win situation.
Ud over de primære varegrupper, hårde
hvidevarer, støvsugere og el-apparater,
suppleres sortimentet med mange andre
gode tilbud. Vi tilbyder også professionelle
hvidevareprodukter til erhvervet og institutioner!
At være Danmarks største hvidevarekæde
sikrer dig de bedst mulige priser. Da
punkt1 er en sammenslutning af professionelle fagfolk, sikrer vi dig, at du altid får
den rådgivning, der skal til for, at du kan
vælge den rette vare til den rette pris.

udvalg

tilfredshed

levering

din nærmeste varmep umpe forhandler

NEXØ
Sdr. Hammer 94
3730 Nexø
Tlf: 56 49 20 01

NATURVARME

“Find varmen i naturen”

www.ivt.dk

Hvorfor IVT varmepumpe?
IVT har i mere end 30 år udviklet, fremstillet og markedsført varmepumper og
er i dag førende i Europa. Gennem alle
årene har IVT fokuseret aktiviteterne på
netop varmepumpeteknik. Den iværksætterånd og nysgerrighed, som fandtes, da
IVT startede, lever i allerbedste velgående
i dag, og det betyder, at IVT er et skridt
foran konkurrenterne inden for såvel den
tekniske udvikling som i samarbejdet med
kunderne.
I dag tilbyder IVT et komplet program
af varmepumper til såvel parcelhuse
som større ejendomme. De forskellige
varmepumper kan udnytte varmeenergi
fra undergrunden (bjergvarme), jorden,
vandet, udendørsluften, boligventilationsluften eller industrielle processer. Takket
være det brede produktprogram og IVT’s
veluddannede forhandlere får man altid
den optimale varmepumpeløsning til ens
hus og behov.
IVT’s størrelse betyder også, at vi er en
naturlig partner for nogle af verdens
førende komponentproducenter. IVT har

f.eks. eneret på den nye generation af
scrollkompressorer fra Mitsubishi Electric.
Inden for luft/luft varmepumper består et
mangeårigt samarbejde med Sharp.
IVT’s miljøpolicy har også givet sig udtryk
i, at vi kunne præsentere de første
varmepumper, som er mærket med
Svanemærket. Det er IVT Greenline i
villaudførelse, som har klaret Svanemærkets hårde krav. Man gør et godt valg for
både sin økonomi og for miljøet.
Som bevis på IVT’s høje produktkvalitet
og mangeårige erfaring, giver vi 5 års
tryghedsgaranti på alle IVT varmepumper.
Når du køber en IVT varmepumpe, udstedes der automatisk et tryghedsbevis
således du har dokumentation for din
garanti.
El-center er certificeret IVT forhandler og
forhandlerne står for en vigtig del af IVT’s
succes. Vores specialuddannelse betyder,
at vi hjælper kunden med at finde frem til
den mest rentable og sikre løsning.

Til etablering af bjergvarme har El-Center
et velfungerende samarbejde med autoriseret brøndborer fra Sverige.
Desuden har vi et samarbejde med en
svensk operatør som har specialiseret
sig i nedpløjning af jordvarmeslanger.
En hurtig, billig og effektiv måde at sikre
effektiv varmeoverførsel fra jordvarmen til
varmepumpen. Vi forhandler den helt nye
type jordvarme-slanger, som øger varmepumpens effektivitet.

jord- / bjergvarme

Vi er ganske enkelt eksperter på
naturvarme!
Bestil tid hos vores varmepumpekonsulent
og få en varm aftale.
luft / luft varme

luft/vand varme

Hvis uheldet er ude

DØGNVAGT
Tlf: 70 20 26 40

Dækker hele bornholm

www.elogvvscenter.dk

Hvad kan vi hjælpe med?
Vores installatører fordeler sig på to fag-områder: El og vvs.
Begge fagområder er kendetegnet ved, at opgaverne er
meget forskelligartede - fra de manuelle opgaver med at
installere toiletter og stikkontakter til de meget tekniske
krævende installationer inden for bygningsautomatik,
sikring, kommunikation, ventilation og energibesparende
foranstaltninger.
Vi arbejder både med service, reparationer, renovering samt
nybyggeri - alt fra det private hjem til den store industri.

tryghed

Som en naturlig følge af tanken om en moderne og servicepræget virksomhed løser EL-CENTER og VVS-CENTER
opgaverne i fællesskab.
Det er specielt til fordel for dig, som skal handle
med både el- og vvs-branchen.
Optimalt samarbejde - blandt
andet for at undgå misforståelser - og tidsbesparende
arbejde til gode priser.

samarbejde

ideer

