
Vi tar det totaltekniske.
Du har kontrollen.



Solid samarbeid
Siden 2005 har Elektro 4, Telerør og Teleklima 
samarbeidet om å tilby prosjektering, rådgivning og 
utførelse i én helhetlig prosess. Dette har vært en 
suksess både for oss og for våre kunder.  
De tre bedriftene omsetter for 300 millioner,  
er lokaleide og har ca. 200 ansatte. 

Vi vet at håndtering av tekniske entrepriser er krevende. 
Elektro, vann og ventilasjon må prosjekteres og 
håndteres på en effektiv og trygg 
måte. Dette stiller høye krav til 
planlegging, koordinering og 
framdrift. 

La oss ta jobben og ansvaret.  
Du har kontrollen.
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Hva kan vi tilby?

Elektro Automasjon

Ventilasjon

Service
avtaler

Brann
sikkerhet

Rør

GODKJENNINGER:
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Skanska har – igjennom flere 
prosjekter som, Skogmo VGS og 
Coop OBS Bygg Kjørbekkdalen – 
erfart at dere tar ansvaret og at vi 
har kontrollen.

Even Larsen  
distriktssjef Skanska
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Store og små
oppdrag

Vi prosjekterer og leverer ulike prosjekter etter kundens 
ønske. Bolig eller næring/industri; vi tilpasser prosjekt og 
omfang etter behov. 

Sjekkliste for byggherre  
og entreprenør
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Sjekkliste for byggherre  
og entreprenør

Disse 10 punktene er de vesentligste faktorene i 
en entreprise. 

Sjekkliste
HMS

Forskrifter og funksjoner er ivaretatt

Teknisk koordinator

Lukket grensesnitt mellom tekniske fag

3D/BIM-modellering

Kapasitet til å levere

Energioptimale løsninger

Dokumentert kompetanse

FDV og funksjonskontroll

Serviceavtale tilbys
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Elektro 4 
er en ledende aktør innen elektro med lang erfaring i 
bransjen. Våre ingeniører og elektrikere prosjekterer 
og leverer alle typer elektrotekniske anlegg. Vi står for 
moderne teknologi og høy kvalitet i alle ledd. 

Fakta:
Antall ansatte: 140
Omsetning: 165 MNOK
Hovedkontor Skien
Avdeling i Sandefjord, 
Teddy Installasjon
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Telerør 
har lang fartstid i bransjen og er regionens største 
rørleggerbedrift. Vi leverer alt fra utskiftning av 
kranpakninger hos private kunder til komplette 
prosessanlegg for industrien. Høy fagkunnskap, 
dyktige håndverkere og gode priser har gitt oss 
mange fornøyde kunder.

Fakta:
Antall ansatte: 65
Omsetning: 100 MNOK
Hovedkontor Porsgrunn
Avdeling i Larvik,  
Larvik Rørhandel

9



Teleklima 
har lang erfaring innen prosjektering og montering av 
ventilasjon, kjøling, automasjon og service. Vi utfører 
prosjektering, tegning, beregning, produksjon, montasje 
og igangsetting – alt i eget hus.

Fakta:
Antall ansatte:19
Omsetning: 40 MNOK
Hovedkontor Porsgrunn
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I alle tilbud 
legger vi med en 
grensesnittsmatrise. 
Matrisen viser på 
en enkel måte alle 
aksjonspunkter som 
anbudet inneholder, og 
beskriver hvilke selskap  
som utfører hva. 

Dette gir deg som kunde 
oversikt og kontroll over 
oppgaver og ansvar.
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Versvikvegen 11,
3937 Porsgrunn

Telefon 35 56 10 40
www.teleror.no

Borgevegen 5, 
3712 Skien

Telefon 35 90 01 00
www.elektro4.no

Versvikvegen 11,
3937 Porsgrunn

Telefon 35 57 08 99
www.teleklima.no

Vi tar oppdraget!
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