
Vi levere kvalitet... .El Design
København mandag 27. juli 2009

..og god service

Vores erfaringer har vist, at de fleste boligforeningen grundlæggende ønsker den samme type 
netværksinstallation. Et fællesnetværk som give beboerne store besparelser på Internet, telefoni 
samt radio og tv. Her kommer El Design ind i billedet, vi mener nemlig at alle beboere, har ret til 
høj service og en god oplevelse i forbindelse med installationen. Når vi fortager installationen kan 
jeres nye bolig-netværk straks kan tages i brug, så snart stikket er monteret i lejligheden.

El Design udfører installationen så beboerne ikke løbende bliver berørt af det omfattende 
kablingsarbejde, derved bliver installationen i selve lejligheden udført på under 1 time. El Design 
sikre med nøje planlægning, at hver beboere kun skal være hjemme i den ene time, hvor selve 
installationen udføres i lejligheden. Samtidig med installationen, hjælper vi den enkelte beboeren 
med at komme på internettet med sine computere om det er PC, MAC eller Linux, og når vi 
forlader lejligheden virker internettet med det samme og er klar til at bruge. 

Vi fortager installationen i lejlighederne helt frem til kl. 20 om aftenen, således sikre vi for at alle 
har mulighed for at være hjemme. Vi er altid 2 medarbejdere til at fortager installationen i 
lejligheden, og sikre dermed en flot og fejlfri installation til glæde for alle.

Hvis der udføres telefon og tv kabler i ejendommen hjælper vi ligeledes beboeren med tilslutning 
af disse apparater. Hvis der er beboer som, behøves særlig hjælp med indkodning af radio og tv 
kanaler, kan der træffes aftale om dette.

Til alle typer installationer, bliver der afleveret udførlig vejleding. Desuden yder El Design telefon 
support for alle beboer i hele installationsperioden og en hel uge efter installationen er afleveret. 
Installationen er omfattet af 2 års total garanti som beskrevet nærmere i vort tilbud.

Installationen på alle fællesarealler bliver foretaget i høj kvalitet. Vi har speciel værktøj og kan 
udfører en flot installation selv i ejendomme hvor trappe opgangen eks. er nymalet. Når 
installationen er færdig, skal der ikke fortages reparations maling eller lignende. 

Der er mere information og flere dokumenter, dem kan finde på vores hjemmesider:
eldesign.dk  ,   gratismrtg.dk, web.eldesign.dk

Med venlig hilsen
Martin Lohse - El Design
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