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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. 

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. 

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.



SERVICE
ELAK AB utför service och felavhjälpningar på de flesta elektriska 
funktionerna i din anläggning. Oavsett om det gäller, t.ex. industrier, 
fastighetsbolag, förvaltningsbolag, fritidsförvaltning, kommun eller 
landsting. 

Vi har även avtal med ett flertal entreprenörer, där vi samarbetar i 
mindre projekt och planerar in alla jobb som ska utföras varje vecka så 
att vi alltid kan vara på plats. Vi försöker i möjligaste mån få ut samma 
montör alternativt arbetsledare till dina avtal för kvalité och kontinuitet. 

Vi erbjuder våra ramavtalskunder snabb service vid fel och avbrott och 
tillsammans med er förbättrar och optimerar vi anläggningen/ar enligt 
era behov. Vi strävar efter ett långvarigt samarbete med våra kunder 
där vi kontinuerligt återkopplar och rapporterar till er som kund.

ELAK AB sköter servicen åt dig och du kan alltid känna dig trygg med 
oss som ansvarig entreprenör.

TJÄNSTER INOM SERVICE
Vi på ELAK AB har ett brett utbud av tjänster inom service. Vår 
servicenivå är hög och vi har kunnig och erfaren personal som har 
hög säkerhetsmedvetenhet både med tanke på kunden och sig själv. 
För våra tjänster inom service har våra servicemontörer alltid rätt 
utbildning och behörighet.  

Våra tjänster:

• Service
• Felsökningar
• Reparationer
• Installationer t.ex. mindre nyinstallationer 
• Kompletterande installationer
• Ombyggnad av elektriska anläggningar
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