FRAMTIDENS
E L- E N T R E P R E N Ö R

ENTREPRENAD

ELAK AB bedriver verksamhet inom elinstallationer och verksamheten är
uppdelad i tre avdelningar med entreprenad, service och svagström, där
entreprenadavdelningen är kärnverksamheten. Företaget grundades 2010
och har sedan dess växt med kundernas och marknadens behov.
Vi arbetar åt både stora och små aktörer och har idag ramavtal med bland
annat Uppsala Kommun och Svenska Kyrkan. ELAK AB utsågs 2017 som ett
Gasellföretag av Dagens Industri.

FRAMTIDENS EL-ENTREPRENÖR
Vår ambition är att växa med våra kunder och att utveckla verksamheten
mot nya mål. Med ELAK AB som samarbetspartner kan du förvänta dig
bästa tänkbara service och bemötande.

ERFARENHET OCH NYTÄNKANDE
ELAK AB står för erfarenhet och nytänkande. Med vår erfarenhet kan vi
erbjuda kvalité och kontinuitet i vårt arbete. Genom vårt nytänkande
erbjuder vi innovationsrika lösningar utan att tumma på kvalité och
leveranssäkerhet.
Hos ELAK AB är kunden i fokus. Vårt mål är att du som kund alltid är nöjd
och gärna återkommer. Vi vill vara ditt självklara val när det kommer till el.
För att kunna tillgodose era behov och önskemål som kund samt kunna
leverera rätt produkt till rätt pris och i rätt tid arbetar vi alltid med ett
personligt engagemang.

ENTREPRENAD
ELAK AB utför alla typ av entreprenader, där vi tillsammans med
kunden bestämmer entreprenadform utifrån förutsättningarna för
varje projekt. Det kan vara allt från att ta fram en systemhandling
med kunden, till en samverkansentreprenad/partnering där vi tar över
projekteringsgruppen och styr den mot satta mål. Våra entreprenader
styrs på plats traditionsenligt av en erfaren ledande montör som är
kopplad till en projektledare hos oss.
Elak AB levererar en slutprodukt enligt beställarens budget och
hyresgästens krav. Vi finns med i alla faser av projektet och säkerställer
att krav inom kvalité, teknik och miljö tillgodoses.
Som ett extra led i kvalitetsarbetet har vi tagit fram ett eget
egenkontrollprogram, där vi dokumenterar alla ingående delar av
projektet. Våra montörer utbildas kontinuerligt både internt och
externt.
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