EGY KÉZBŐL,
A TELJESSÉG IGÉNYÉVEL, 25 ÉV
TAPASZTALATÁVAL
Az Elektro Profi Vállalkozási Kft. egy 25 éves
múltra visszatekintő vállalkozás, mely a villamos kivitelezés, berendezésgyártás és karbantartás területén nyújt kimagasló, színvonalas szolgáltatást.
A villamosipari beruházás eredményes, jól
dokumentált és kötbérmentes megvalósítását az összehangolt csapatmunka, gyakorlott, idegen nyelveket beszélő projektvezetők, az innovatív szerelésvezetői gárda és a
megbízható villanyszerelő csapat garantálja.
Tapasztalt kivitelezőként csak megbízható

anyagokkal dolgozunk, a hatékony munkához a csapat mellett legalább annyira fontos
a korszerű anyagok alkalmazása, minősített
berendezések szerelése. Ezek kiválasztásánál beszállítóink évtizedes szakértelme jelenti a minőségi garanciát.
A Berendezésgyártó Divízió fő tevékenységi köre a kisfeszültségű kapcsoló-, elosztó- és vezérlő berendezések gyártása. Ezeket a berendezéseket a hazai és nemzetközi
szabványok és előírások figyelembevételével tervezzük és gyártjuk. Termékeink meg-

bízhatóságát és kimagasló minőségét ügyfeleink növekvő bizalma igazolja.
Üzemeltetési, karbantartási munkák kapcsán is számíthat az Elektro Profi Vállalkozási Kft. szakértelmére. Nagy tapasztalattal
rendelkező szervizcsapatunk a saját tervezésű és telepítésű rendszerek mellett előzetes állapotfelmérést követően más kivitelezők munkáinak felügyeletét is vállalja.
Emellett szervizünk a legkorszerűbb eszközökkel, szerviz kocsikkal ellátva rövid határidőn belül reagál a hibabejelentésekre.

Az elmúlt évek technikai fejlődésével, és a
környezettudatosság előtérbe kerülésével a
közeljövőben az elektromos autózás robbanásszerű elterjedése várható. Az e-mobilitás, a jövőnk kialakításában, a fenntartható
fejlődés kérdésében is fontos szerepet játszik. A zöldrendszámosok „tankolási” lehetőségeire, az Elektro Profi Vállalkozási Kft.
szakképzett mérnökei – az egyéni igények
figyelembevételével – több különböző konstrukciót alakítottak ki.
A modern parkolóhelyek elengedhetetlen kelléke a saját tervezésű töltőoszlop,
amelyet úgy alakítottunk ki, hogy egyidejűleg képes legyen kiszolgálni két elektromos
autót. Kezelése teljesen felhasználóbarát,

és egyértelmű visszajelzést kap a használója az aktuális állapotról. Az autó akkumulátorainak feltöltése, ugyan több időbe
telik, mint egy hagyományos tankolás, ezért
célszerű olyan helyekre telepíteni töltőinket,
ahol az ember több időt tölt el, munkahelyekre, bevásárlóközpontokhoz, egyéb szolgáltató helyekhez.
Ha valaki otthonába, garázsába, szeretne
egy saját töltőt, ideális választás a fali töltőnk. Kompakt mérete, lehetővé teszi kisebb
parkolóhelyekre, garázsokba történő implementálását. Egyaránt telepíthető kül- és
beltérre, használata egyszerű és teljesen
biztonságos. Továbbá minden általunk telepített töltőre 2 év garanciát vállalunk.

Forduljon hozzánk bizalommal, tanácsadással, szállítással, telepítéssel, karbantartással, villamos kivitelezéssel kapcsolatban,
kollégáink állnak rendelkezésére.
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