Vi gör det lite
snyggare och tryggare
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Värmepumpar
till privatpersoner

Vi erbjuder de bästa pumparna till fasta priser, alltid med proffsig installation och
minst 5 års helgaranti.

Prisexempel (Priser efter godkänt rotavdrag)
Luft/luftvärmepump
Mitsubishi Ninja 25 inkl wifi, IOS-kåpa, IOS-cover					
24 990:Utbytes 										21 990:Luft/vattenvärmepump
Mitsubishi Ecodan Zubadan 80							109 990:Bergvärme
Mitsubish Geodan 190m borrat, 6m foderrör					
169 990:Utbytes 										89 990:Alltid med 5 års garanti med möjlighet att tilläggsförsäkra upp till 16-18 år.
Vi har även instegsmodeller och kampanjer på utvalda värmepumpar.
Kontakta oss på mail info@ios-el.se

Vi har lösningar

för alla behov
Värmepumpar, luftkonditionering & ventilation

www.mitsubishielectric.se

Värmepumpar/AC
till företag, brf och lantbruk

Här lämnar vi offert efter lokala förutsättningar. Kontakt oss via mail
info@ios-el.se
Vi kan erbjuda smart finansiering med funktionshyra där allt ingår och anläggningen övergår till er efter hyrtiden utan kostnad.
Egna produkter som ingår i alla installationer:

IOS-Kåpan
IOS-kåpan är en egen innovation som minimerar värmeförlusten från kranpaketet
på utomhusdelen.

IOS-Cover
IOS-Cover är en skyddsstrumpa som skyddar rören från yttre påverkan.

IOS-Safe Reel
IOS-Safe Reel är ett nytt unikt skydd som stoppar mössen från att komma in i via
håltagning i ytterväggen.

TM

På bilden ser ni vårt populära värmepumpsskydd VPS-90, det finns
givetvis också i svart. Med detta skydd blir det rent och snyggt kring din
utedel och den smälter snyggt in i fasaden.
www.entrade.se

Prisvärda
elinstallationer
IOS hjälper dig med alla form av elinstallationer, från el i samband med renovering av kök,
badrum och ombyggnader till centralbyten och
montering av jordfelsbrytare. Vi anlitas också vid
nybyggnationer.
Idag är det många beställare som efterfrågar
tekniska lösningar som är skonsamma för
miljön. IOS kan montera laddstationer för privatpersoner. Du vet väl om att du får du får statligt
grön teknik bidrag på 50% när du installerar en
egen laddstation vid hemmet?

Baker Tilly Östra Värmland AB, internationell revisionsbyrå med
lokala kontor i Kristinehamn och Karlskoga, erbjuder er:
 Auktoriserade revisorer som ger professionell
kvalitetskontroll och rådgivning inom företagsekonomi
 Redovisningskonsulter som hjälper organisation och
administration av affärstransaktioner
 Skatteexperter som besvarar dina frågor och funderingar

Allt arbete sker i teknologisk framkant med moderna IT-lösningar
som ger pålitlig rapportering och uppföljning.
Vi ser fram emot att höra om dig och hur vi kan hjälpa ditt företag.

El till företag

Vi erbjuder service på elanläggningar, där vi också
gör översyn och kommer med förslag på förbättringsåtgärder på din anläggning.

LED-belysning
När det är dags att förnya belysningen på företaget
hjälper vi dig att byta till led-lampor. Det är inte
bara bra för miljön utan hjälper dig också att spara
pengar.

Elbilsladdning med smidig betallösning
Allt fler vill ladda sin elbil på jobbet. Vi erbjuder en
betallösning i samarbete med Easy Park, där anställda
loggar in med tagg. För bostadsrättsföreningar
finns det möjlighet att erbjuda parkering till offentligheten, med ett pris för medlemmar och ett för
utomstående.

Solceller
är alltid lönsamt

Vi erbjuder olika lösningar beroende på dina
förutsättningar.
Standard - med en växelriktare från Sungrow.
Kvalitetspaneler från Futura Sun med femton
års produktgaranti och med 87 % effekt efter 25
år. Du får statligt grön teknikbidrag med 15% på
totalbeloppet.
Vi rekommenderar en lösning med Ferroamp
och ett Nilarbatteri. Med denna paketering får en
villaägare en lösning som utöver energilagring
även kan ta emot solenergi från egna solceller
och optimerar husets energianvändning.
Inkluderat i paketet finns också Ferroamps unika
fasbalansering som möjliggör minimering av
villans huvudsäkring och elnätavgift.
Du får statligt grön teknik bidrag med 15% på
solceller samt hela 50% på Ferroamp /nilar
batterilager.
Gå in på vår hemsida och få en prisindikation.

Solceller till företag
Vi lämnar offert utifrån lokala förutsättningar.
Kontakta oss via e-post eller telefon.

1 kedja.
190 lokala företag.
1600 riktiga elektriker.
Från norr till söder.
Läs mer om oss och hur vi kan underlätta
din vardag på elkedjan.se

Smart finansiering
för privatpersoner

Till privatpersoner erbjuder vi bland annat räntefritt 12/24 månader via Santander och Svea
Ekonomi.
När det gäller värmepumpar har vi ett eget populärt upplägg där du hyr din värmepump till en
fast månadskostnad.
Läs mer på www.hyrpumpen.se

Funktionshyra för företag
Funktionshyra är ett smart sätt att finansiera
sin energioptimering, som värmepumpar och
solceller. Då hyr du produkterna av oss till en fast
kostnad. Montering, service och support ingår.
Efter hyrtidens slut övergår anläggningen till dig
utan lösen eller andra kostnader.

Vi formgjuter detaljer i polyuretan

www.roflex.se

En 30-åring
med massor av energi!

Vi startade 1991 och är verksamma i Degerfors och Karlskoga och omnejd, med målsättningen att bli marknadsledande inom energibesparing
Vi jobbar med alla typer av elinstallationer inklusive laddningslösningar
för el- och hybridbilar i privatbostäder och bostadsrättsföreningar och på
företag och lantbruk. Solceller är något IOS hjärta klappar extra mycket
för. Tänk dig att du kan producera din egen el och nolla elmätaren.
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Vi jobbar också med montering, reparationer och service av luft/luftvärmepumpar, luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar från ledande leverantörer. Under
våra trettio år har vi fler än 8 000 sålda luftvärmepumpar över hela Sverige. Vi vet att vi kan hjälpa
dig att ta ett tryggt och säkert beslut när du ska installera en värmepump
i ditt hem, i ditt fritidshus eller på ditt företag!
Vi har en stor välorganiserad serviceavdelning där logistiken fungerar
utmärkt och vi kan ge snabb hjälp vid driftstopp. IOS är samtidigt en
komplett entreprenör av kraft- och belysningsanläggningar inom industri,
kommun och egna hem. Vi på IOS är stolta över att vara proffsiga och
erfarna och gör snygga och trygga jobb med kvalitet och garanti.
#elkedjan #riktigaelektriker #påriktigt

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

På IOS el arbetar vi långsiktigt och därför är det självklart för oss att stå
bakom FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Peter Forsmark
Servicechef/verkstad
0586-456 60 | 073-684 56 63
service@ios-el.se
Henrik | Eltekniker
Marcus | Kyl- & Elmontör
Olle | Försäljning		
Adam | Eltekniker
Joakim | Kyl- & Elmontör
Jonatan | Elmontör

Caroline Olsson | VD
0586-456 60 | 073-684 56 66
carro@ios-el.se

Mikael Olsson | Tekniker
0586-456 60 | 070-688 87 50
micke@ios-el.se

Kontakt
Skogsbovägen 12 F | 691 47 Karlskoga
Vardagar 10:00-16:00 | Tel 0586-456 60
www.ios-el.se | info@ios-el.se

Kontakta oss för en gratis offert!

• 19622 • www.jssverige.se

Inge Olsson | Försäljning
0586-456 60 | 070-545 68 98
inge@ios-el.se

