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kunnskap om el-installasjoner

ARGON ELEKTRO AS

Argon Elektro AS ble etablert i 1960 og er en totalleverandør av svak- og sterkstrømsinstallasjoner.
Vi har i dag rundt 70 ansatte, og vårt virke strekker seg fra Trondheim til Melhus og Stjørdal.
Vi er en del av Elektrokonsernet og medlem av Elfag.
Våre dyktige medarbeidere har spisskompetanse på alle områder
innen elektrofaget. Enten du trenger råd og veiledning til
belysningsløsninger, smarthusløsninger og moderne styringssystemer, tele-/dataanlegg eller komplekse industriinstallasjoner,
så besitter vi kunnskapen som trengs.
Argon Elektro AS er
• Elektroentreprenør gruppe L
• Godkjent EKOM-installatør
• DSB-godkjent for kontroll av elektriske anlegg i alle fartøy
• DSB-godkjent for el-kontroll for bolig og næring, samt 		
elektrotermografi
• Sertifisert miljøbedrift
Utdanner fremtidens elektrikere
Argon Elektro AS har alltid lærlinger i staben. Dette sikrer dyktige
ansatte også i fremtiden. Vi er godkjent lærebedrift både

Autronica Fire and
Security er en ledende
innovatør,
produsent
og leverandør av brannog gassikkerhet, verden
over.
Produktene våre ivaretar brannsikkerheten på
land, til sjøs og innen
det petrokjemiske, oljeog gassmarkedet.
www.autronicafire.no

innen utdanningene elektriker, telekommunikasjonsmontør og
serviceelektriker.
HMS og miljø er viktig for oss
I Argon Elektro er vi opptatt av å ha et godt og sikkert arbeidsmiljø. Alt arbeid vi gjør skal utføres på en trygg måte og i tråd
med gjeldende helse-, miljø-, og sikkerhetsforskrifter. Argon
Elektro er en miljøfyrtårnsertifisert bedrift, og vi ønsker å
fortsette å drive miljøvennlig også i fremtiden.
Vi er opptatt av
• Å innfri kundens ønsker
• Å levere som forespeilet: til riktig tid og til avtalt pris
• At du blir fornøyd og anbefaler oss videre

Hvorfor velge Argon Elektro AS
• Spisskompetanse innen alle elektrofagområder
• Riktige sertifiseringer og godkjenninger
• Vi ivaretar HMS og har solide KS-rutiner
• Vi tar el-sikkerhet på største alvor og kan
faget vårt
• Konkurransedyktig på pris

Vi verner
liv, miljø og verdier

vår virksomhet
Bygg & anlegg
Vi utfører alt fra rådgivning og prosjektering til endelig utførelse for
kunder innen bygg & anlegg, industri, landbruk og offentlig sektor.
Våre erfarne prosjektledere og elektrikere håndterer hele byggeprosessen. Vi har gode systemer for internkontroll på brannalarm-,
nødlysanlegg, termografering og andre tjenester som tilpasses
kundens behov.
Maritim
Vi er en totalleverandør innenfor nyinstallasjon, service og

reparasjon av komplette maritime elektrotekniske systemer, både
for sterkstrømsinstallasjoner og maritim elektronikk. Vi leverer
kvalitetsbevisste produkter til alle typer maritime fartøyer.
Private bygg
Vår serviceavdeling håndterer alle typer oppdrag, som nybygg
og rehabilitering av boliger, hytter og liknende. Vi er opptatt av
god kommunikasjon, riktig råd og veiledning for å kunne levere
en installasjon som oppfyller dine ønsker og behov.

Sertifisert og godkjent av Nemko

Varmeteknologi
i verdensklasse
Med en innovativ teknologisk plattform
setter Nobø standarden for fremtidens elvarmeløsninger. Våre oppgraderte ovner har
uovertruffen termostatteknologi kombinert
med intuitiv energikontroll noe som gir
perfekt, jevn varme og effektiv energibruk,
lavere strømregning og bedre inneklima.
Å velge Nobø er å velge nordisk
varmeteknologi på sitt aller beste.

Se alle varmeprodukter på www.nobø.no
Nordiske varmeløsninger
i verdensklasse

Takk til våre annonsører!

Ingvald Ystgaards veg 15A
7047 Trondheim
Tlf.: 73 92 44 00
E-post: firmapost@argon.no
www.argon.no

....gir det forspranget!
- a Rexel company

www.elektroskandia.no

Produkter du
kan stole på?
Våre lavspenningsprodukter er tilpasset norske
forskrifter, er laget av de beste materialer og
etter nyeste teknologi. Produktkvalitet, -bredde
og kompetanse er våre viktigste fokusområder.
www.abb.no/automasjonsprodukter

Absolutt.

ABB AS
Low Voltage Products
Telefon: 03500
E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com
Søkemotor: www.abblvp.no

Transformatorer & Reaktorer

Tlf. 32 25 15 00 - www.noratel.no
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