
”– Vi matchar vår expertis med marknadsledande partners och produkter.”

Hos Gullikssons El jobbar vi bara med leverantörer och fabrikat som är noggrant utvalda 
för att möta våra högt ställda krav på kvalité, hållbarhet och långsiktighet.

Automatisering och styrning av fastigheter och industri gör det 
möjligt att fullt ut och mycket mera effektivt utnyttja lokaler och 
anläggningar, förbättra inomhusmiljö och minska energibehovet.

MODERNA FASTIGHETER

Fastighetsautomation – att både
effektivisera och möta energimål.

KNX/Styrinstallation

Genom att automatisera och styra 
fastighet och industri ges nya möjlig-
heter att utnyttja lokaler, anläggningar 
och system. Det blir enklare, mera 
effektivt och hållbart. 
Automatisering och styrning är idag 
kriterier från många kravställare. 

Gullikssons El bidrar med en helhetssyn på 
tekniska lösningar inom fastigheter för att 
automatisera funktioner som värme,
ventilation och belysning, samt styr- och 
regler inom industri.  

Våra styrtekniker och KNX-tekniker har
erfarenheten och kompetensen som gör 
det möjligt. Gullikssons projektgrupp inom 
Moderna Fastigheter innefattar certifierad 
KNX Partner och certifierad KNX Tutor. 

Fiber och Nätverk

Infrastrukturen inom IT utvecklas hela 
tiden för att hänga med i vårt moderna 
sätt att leva och arbeta. Det betyder 

Bokningssystem

I moderna bostadsfastigheter och 
fastigheter som moderniseras 
används digitala verktyg för 
funktioner som porttelefoni och bok-
ning av tvättstuga och andra lokaler.

Gullikssons El erbjuder lösningar och 
system för dessa funktioner, anpassade 
för både större och mindre fastigheter. 

ökade krav på nätverkshastighet och 
datamängd. Gamla nätverk ersätts med 
nya för att framtidssäkra verksamheter 
och fastigheter.

Hos Gullikssons El har vi stor kompetens 
och erfarenhet när det gäller infrastruktur, 
nyinstallation och modernisering av wifi 
och trådbundna nätverk. 
Vi har utbildade fiber LAN tekniker och är 

ett auktoriserat CANT-certifierat företag. 
För dig som kund innebär det att du kan 
känna dig säker på en långsiktig, 
presterande nätverkslösning.

”– Vi skapar helhetslösningar som gör 
hem och arbetsplatser smartare, 
enklare och bättre att arbeta och leva i.”



KNX
/STYRINSTALLATION

Fastighetsautomation för hem, arbetsplats 
och offentlig miljö. 
Styr och regler-anläggningar inom industriella 
fastigheter och verksamheter.

•  Belysning

•  Solskydd

•  Visualiseringar

•  Tidstyrning

FIBER OCH NÄTVERK

BOKNINGSSYSTEM

Affärsområde Produkt Tjänst

Digitala verktyg för olika typer av bokningar, 
i större och mindre fastigheter.

•  Porttelefoni

•  Tvättstugebokning

•  Bokning av lokaler och tjänster

Lösningar för nätverk efter önskemål och 
behov, i större och mindre fastigheter samt 
industri.

•  WiFi

•  Trådbundna nätverk

•  Fiber

•  Tele

•  Antenn

Referensobjekt

•  Projektering

•  Totalentreprenad

•  Nyinstallation

•  Driftsättning

•  Service- och underhållsavtal
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•  Projektering

•  Totalentreprenad

•  Nyinstallation

•  Driftsättning

•  Service- och underhållsavtal

•  Ventilation

•  Klimat

•  Pumpstationer

Terrazzospecialisten AB, Stockholm Uppdrag: projektering, installation och driftsättning av KNX-anläggning, samt installation av trådlösa 
accesspunkter för wifi och förstärkare för mobilnät.

info@gullikssonsel.se
forfragningar@gullikssonsel.se

J. Gullikssons El AB
Nyponvägen 2
SE-191 44 Sollentuna

www.gullikssonsel.se


