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Om oss
Rogaland Elektro AS er en fleksibel og solid elektro
kompetansebedrift som samarbeider tett mellom de ulike 
enheter.

Vi utfyller hverandre, og sammen utgjør vi en slagkraftig 
organisasjon med ufravikelig løsnings og kundefokus.

Med høyt kvalifiserte medarbeidere og vårt gode renommé 
som fundament, er vår visjon å alltid ligge i forkant av 
utviklingen når det gjelder alle typer installasjoner innenfor 
moderne bygningsteknologi.

Rogaland Elektro AS er en stabil arbeidsgiver med sunn 
økonomi. Over halvparten av våre 70 ansatte har vært hos 
oss i mer enn 10 år.

Sammen jobber vi med utgangspunkt i filosofien: 
”Kunden er sjefen!”

DETTE GJØR VI
Rogaland Elektro AS gjenkjennes på å levere tjenester av
høy kvalitet og sikkerhet. Våre dyktige og erfarne montører
har en løsningsorientert tilnærming til alle oppgaver, små 
og store, og fundamentet for hvert oppdrag er en solid 
 elektroteknisk kompetanse. Vi skal være til stede for  absolutt 
alle kunder, og sammenfatter derfor våre tjenester med 
slagordet:«Når du trenger elektriker».

Rogaland Elektro AS er registrert installatør i DSB` virksom
hetsregister, DNV sertifisert innen NEK405 termografering,
samt autorisert EKOM installatør ved Post og Teletilsynet. 
Rogaland Elektro As er medlem i både NELFO og Elsik
kerhetsforbundet. Dette er faglige adelsmerker for en bedrift, 
og våre sertifiserings og kvalitetsforpliktelser er med på å 
forme vårt daglige virke og vår bedriftsfilosofi.

VÅRE BUTIKKER
På Randaberg og Mosterøy finnes våre to tilknyttede 
elektrobutikker. Her møtes man av en profesjonell 
betjening med svært god sortimentskunnskap, og 
 butikkene besitter en unik kompetanse gjennom til
knytning til hele bedriften for øvrig. 

Dette er faghandlere som betjener alle kundetyper, 
enten det er salg av en enkel lyspære eller effektive 
varmepumper.

Våre butikker fører alt fra belysningsartikler til hvitevarer.

Spesialisten på spjeldmotorer 
og reguleringsventiler

www.trendcontrols.com
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Leverandør av:
Brann- og innbruddsalarm • Nødlys

Intercom • Dørtelefon • Telefon • Overvåkingssystemer
Antenne- og kabel-tv • Lyd, AV og talevarsling



PRODUKSJON AV STYRE- OG 
FORDELINGSTAVLER
Rogaland Elektro AS sitt tavleverksted ligger sentralt 
i  Stavanger.

Våre høyt kvalifiserte tavlebyggere kan levere komplette 
 løsninger for hovedtavler og fordelingstavler i alle størrelser. 

Størrelsen på tavlene kan variere fra de minste fordelings
tavlene for bolig og til de største hovedtavler for næring og 
industri.

Vi leverer også automatikktavler for ventilasjonsanlegg,
samt andre type styretavler for anlegg og prosess m.m.

Våre hovedleverandører er:

•	 Schneider	Electric

•	 Elteco

•	 Elit

•	 J.	F.	Knutsen

•	 Micro	Matic

•	 Hydal

•	 Eldon

 

 

  

 

 

Arendal Idrettspark 
med ny LED-belysning
Arendal Idrettspark har fått energieffektiv og 
moderne LED belysning fra Thorn. Belysningen 
kontrolleres ved hjelp av lysstyring, som er 
tilpasset de gjeldende forhold i miljøet. 

Eksempelvis er det valgt bevegelsesmelder i
omkledningsrom, dagslysstyring i kontorene og 
til slutt er det brukt lyssenarioer i fellesområdene,
som kan medvirke til å skape forskjellige 
atmosfærer etter den aktuelle aktivitet eller 
tidspunktet på dagen. 

Kombinasjonen av lysstyring og LED sikrer en 
god og energiriktig funksjonalitet i hvert enkelt 
rom.

www.thornlighting.no

Tel. 35 93 08 00 - post@gavazzi.no - www.gavazzi.no

Leverandør av automasjons- 
komponenter i mer enn 80 år 

CARLO GAVAA AZZIVV
A u t o m a t i o n  C o m p o n e n t s

- Til din fordel!

PRODUKTER – PRODUKSJON – 
ARBEIDSFELT
Rogaland Elektro AS ser nødvendigheten og nytteverdien i å 
bruke tilgjengelig teknologi til å løse arbeidsoppgavene. Vårt 
fokus er sikkerhet, effektivitet og brukervennlighet. Vi evalu
erer kontinuerlig oppdateringer på program og maskinvare, 
for å imøtekomme kravene til teknologisk utvikling.

Vi mener at nøkkelen til beste sikkerhet og beste kunde
tilfredshet er helhetstenkningen. 

Noen eksempler på hva vi leverer:

 Elektroinstallasjon
 Tele og datainstallasjon
 SDanlegg
 Termografering (kartlegging/feilsøking ved hjelp av 

 varmekamera)
 Feilsøking på varmekabler – et spesialfelt for oss; vi 

finner feilpunkter og kan gripe direkte inn i problemet, for 
 eksempel ved å åpne en liten del av gulvet

 Elkontroll – feilsøking og forebyggende utredninger
 Varmepumper – installasjon direkte; elektriker leverer 

både enheten og installasjonen i én operasjon



Stavanger
Forus, Stavanger
Tlf. 24 03 40 00

llmo erbil.no

Amarok setter 

Volkswagen-standard 

i pickupklassen

Volkswagen Amarok er en nyutviklet 
pickup med egenskaper man tidligere ikke 
har sett i denne klassen. 
Amarok setter en ny standard i klassen ved 
å kombinere robuste arbeidsegenskaper 
med høy komfort og topp sikkerhet. Den 
klarer stigninger på inntil 45 grader og side-
helling på inntil 50 grader, har nye TDI- og 
BiTDI-motorer som leverer mer kraft og
lavere forbruk enn andre i klassen, med en 
lastekapasitet på opp til 1000 kg og tilhenger-
vekt på opptil 3200 kg. Amarok kommer med 
to forskjellige 4MOTION �rehjulsdrift-
systemer: 
4MOTION permanent eller 4MOTION 
innkoblbar med lavserie, begge med 
mekanisk di�erensialsperre som standard. 
Velg blant 2,0 TDI 122 hk motor (340 Nm), 
2,0 BiTDI med 163 hk (400 Nm) og 2,0 BiTDI 
180 hk (400/420*

Finansiell samarbeidspartner for Rogaland Elektro AS i 20 år

  Tlf. 35 91 40 00 - www.maxeta.no

MAXETA er en av landets 
ledende leverandører av 
løsninger for framføring 
av strøm og data ved bruk 
av kanaler, grenstaver, 
bordmoduler, gulv-
bokser, teknisk gulv etc. 

Vi skreddersyr løsninger                     − vi har bred erfaring!

Ref.: Stavanger konserthus, 
Skadberg skole, Stavanger universitets-
sjukehus etc.

Tema
- 

Mottakere
-  

Fokuspunkter
- 

Autronica Fire and Security AS       n       Region Sør-Vest — Stavanger, Lagerveien 24, 4033 Stavanger
Tlf: 51 84 09 00       n       Faks: 51 84 09 49       n       E-post: info@autronicafire.no       n       www.autronicafire.no

Autronica Fire & Security AS er et norsk selskap som utvikler og produserer 
branndeteksjonssystemer, presentasjonssystemer, nødlys og talevarsling.
Vi leverer både til store og små anlegg via våre samarbeidspartnere.

SAMARBEIDSPARTNER INNEN BRANNDETEKSJON, NØDLYS OG  TALEVARSLING

Riktig dokumentasjon tilknyttet utstyr og utført arbeid er 
selve ryggraden i vårt virke. Kunden må til enhver tid ha 
trygghet for at dokumentasjonen er hundre prosent korrekt, 
oppdatert og i henhold til gjeldende regelverk og forskrifter. 

Riktig dokumentasjon inneholdende blant annet Arbeids
beskrivelse, Sluttkontroll og Samsvarserklæring, er en 
integrert og selvfølgelig del av tjenestene vi leverer. 

RIKTIG DOKUmENTASJON



ROGALAND ELEKTRO AS
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når du trenger elektriker
 Postboks 8110, 4068 Stavanger

 Telefon: 51 85 50 00 - Telefax: 51 85 50 10 
post@rogalandelektro.no

www.rogalandelektro.no

Brosjyren er trykket på miljøvennlig papir

Fleksible, kundetilpassede løsninger • Best på smil og service
Samarbeider med markedsledende aktører, deriblant ELKO

LOKALBASERT TOTALLEVERANDØR AV ELEKTROMATERIELL

Tlf. 974 81 000 • E-post: info@nor-gros.no
Postboks 1073, 4095 Stavanger • Auglendsmyrå 3, 4016 Stavanger
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