
”– Vi tar ansvar för våra samarbetspartners och underleverantörer.”

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.

När du anlitar Gullikssons El för projektering eller totalentreprenad, har du i 
oss en partner med gott renommé i branschen och ett stort nät av välkända 
underleverantörer och samarbetspartners. 

Vi tar helhetsansvar för projekt som är stora och komplexa, eller av mindre 
omfattning, och avpassar dem för att genomföras effektivt, kvalitetsinriktat 
och ekonomiskt fördelaktigt för dig som kund.

PROJEKTERING OCH TOTALENTREPRENAD

Vi har helheten. Effektivt, kvalitets-
inriktat och ekonomiskt för dig!

 

Totalentreprenad

Hos Gullikssons El finns expertisen, 

Våra kunder finns representerade inom 
större och mindre fastigheter, industri 
och offentlig verksamhet. 
Varje entreprenad anpassas noggrant 
enligt dess specifika förutsättningar, och 
vi har många års erfarenhet av att 
hantera installationer och underhåll 
även i speciellt driftkänsliga eller 
samhällskritiska miljöer.

Naturligtvis kan du som beställare 
känna dig trygg med att tar vi ansvar för 
att gällande regelverk följs, och att vi har 
de certifieringar som krävs.

”– Med all expertis och kompetens hos 
oss och våra samarbetspartners, 
behövs färre mellanled. Det gör projek-
tet smidigare och mer ekonomiskt.”

kompetensen och erfarenheten att 
genomföra totalentreprenader som 
innefattar avancerade, ofta samverkan-
de lösningar inom våra affärsområden. 

Projektering

Från idé till färdig produkt. 
Med Gullikssons El får du det att hända. 
Att på rätt sätt planera, dimensionera, 
avtala och genomföra stora eltekniska 
installationer är komplicerat och ställer 
stora krav på organisation, samarbets-
partners, underleverantörer och regel-
verkskontroll.

Gullikssons El utför projektering i både 
större och mindre skala inom våra olika 
affärsområden. Vi kan också hjälpa dig som 
kund att se möjligheter till förbättringar och 
kostnadsbesparande åtgärder genom  
t ex energiinventeringar och belysnings-
beräkningar, eller att ställa om till hållbara 
energikällor. 



TOTALENTREPRENAD

Helhetslösningar för större och mindre 
fastigheter, industri, offentliga byggnader och 
samhällskritiska funktioner. Från start till mål, 
med ansvar även för våra underleverantörer 
och samarbetspartners. 

•   Planering

•   Dimensionering

•   Leverantörsbedömning

•   Kontroll att gällande regelverk efterföljs

PROJEKTERING

•  Behovsutvärdering

•  Förstudier

•  Framtagning av handlingar 
   och underlag

Affärsområde Produkt Tjänst

Helhetslösningar efter kundbehov, för större 
och mindre fastigheter, industri, offentliga 
byggnader och samhällskritiska funktioner.

•   Anläggnings- och kraftdimensionering

•   Energi-inventering

•   Ljusberäkning

•   Ritning i CAD samt 3-dimensionella BIM

•   Kontroll att gällande regelverk efterföljs

Referensobjekt

•  Framtagning av alla typer av 
   handlingar och underlag

•  Projektledning

•  Leverantörskontraktering

•  Installation

•  Driftsättning

•  Service- och underhållsavtal

Våra styrkor blir dina.

Vi strävar efter att vara branschledande när det gäller att leverera ansvarsfulla, kvalitativa 
lösningar som samtidigt är ekonomiska, innovativt planerade och med den senaste tekniken.

Hos Gullikssons El är vi stolta över vårt goda branschrenommé, och för det engagemang 
och ansvar som våra medarbetare och samarbetspartners bidrar med varje dag – förutom 
kompetens och erfarenhet.

Allt detta kommer dig som kund tillgodo i form av goda samarbeten och långsiktig, 
högkvalitativ funktion av dina eltekniska installationer.

Gullikssons El som leverantör

Stendörren AB, Upplands 
Väsby Projektering för fastighet i 
nyproduktion; installation av kraft, 
nätverk och belysningssystem 
för hyresgästen Car.Next.com 
(LeasePlan)

info@gullikssonsel.se
forfragningar@gullikssonsel.se

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

www.gullikssonsel.se


