
Hos oss får du 
skikkelig håndverk

TOTALTEKNISK ENTREPRENØR
OG SERVICEPARTNER



Solland-Gruppen ble etablert i 1965 
og består av elektrofirmaet Solland  
Elektro AS og ventilasjonsfirmaet  
L. S. Solland AS. Til sammen er vi  
100 høyt kvalifiserte medarbeidere  
som hver dag jobber for å gi kundene 
våre skikkelig håndverk. Kjernevirk- 
somheten vår er levering av tekniske 
entrepriser og service, kontroll og  
vedlikehold av tekniske anlegg.  
Årlig omsetter vi for rundt 150  
millioner kroner. 

VÅRE AVDELINGER:

• Stavanger (Hovedkontor)

• Oslo

• Drammen

• Haugesund

VÅRE FAGOMRÅDER:

• Ventilasjon

• Elektro 

• Svakstrøm

KLART 
VI KAN 
LEVERE!

STAVANGER, NATT.

Skikkelig håndverk 
siden 1965



Solland Elektro AS utfører elektro-  

og svakstrømsoppdrag for både 

bedrifts- og privatkunder i hele 

Stavangerregionen. Alt fra  

småjobber som bytting av en 

utelampe til leveranser av store 

elektroinstallasjoner til næring  

og industri. Vi samarbeider med 

rør og ventilasjon og kan derfor 

tilby totaltekniske installasjoner 

der du som kunde kun har ett 

firma å forholde deg til.

Hos oss legger vi stor vekt på 

samarbeid, kommunikasjon  

og kvalitet i prosjektene. Som 

kunde skal du bli godt ivaretatt  

og få leveransen din som bestilt. 

ELEKTROINSTALLASJON

• I boliger og næringsbygg 

• Varme og belysning

• ENØK

• Ladesystem for elbil

• EL-sjekk og Internkontroll

• Termografering

• Smarthus

SVAKSTRØM

• Alarm og sikkerhet

• Brannvarsling og nødlys

• Ladesystem for elbil

• Tele / Data

• Årskontroll

• Porttelefon

• Adgangskontroll

• Styringssystem

Stolt medlem av:

KVALITET
I ALLE
PROSJEKT



Vet du at å lade elbilen hjemme i en vanlig 
stikkontakt kan utgjøre brannfare? Verken 
det elektriske anlegget i boligen din eller 
ladekabelen med vanlig støpsel som følger 
med elbilen, er konstruert for daglig opp-
lading over tid. Elbil-batteriene er større 
enn vanlige elektriske apparater. Ved stor 
belastning over lang tid, kan det oppstå 
varmgang i ledninger og stikkontakt, noe 
som kan resultere i brann. 

Intelligent ladeboks for  
elbil og ladbar hybrid.

Vi tilbyr levering og installasjon av enkel 
ladeboks for deg som ønsker en trygg 
ladeløsning hjemme. Denne gir rask 
lading og full kontroll via mobiltelefon. 

Vi har ladebokser som passer til alle 
elbiler. Ta kontakt for et godt tilbud. Om du vil lade bilen din inne 

eller ute er helt opp til deg.

Solland Elektro er godkjent  

leverandør av ladesystemer for  

elbil og tilbyr ulike ladebokser  

for sikker lading. Ladeboks og  

installasjon tilpasses det  

elektriske anlegget i boligen din.Lader du trygt?



Ønsker du ettersyn og service av  
ventilasjonssystemet ditt, eller en  
energivurdering av bygg og teknisk  
anlegg? Vi hjelper deg. 

Ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg og  
automatikksystemer trenger jevnlig  
service og ettersyn for å fungere  
optimalt. Dette kan vi gi deg en  
fast pris på. Kontroll og vedlikehold av 
tekniske anlegg gir sikkerhet for ener-
gieffektiv drift. Serviceavtale med både 
ventilasjon og elektro sikrer en optimal 
drift av det tekniske anlegget. 

Vi tilbyr rabatt ved inngåelse av  
felles serviceavtale for begge fag.

• Sikker kostnadskontroll
• Aktiv rådgiving
• Klare løsninger
• Profesjonell oppfølging 
• Sunt innemiljø

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

Heading - Ventilasjon og 
teknisk anlegg

Ingen jobber  
er for store,  
ingen jobber 
er for små.

SNAKK MED 
OSS OM VÅR 
SERVICE- 
AVTALE



Vi er levende opptatt av å levere skik-
kelig håndverk til kundene våre og 
driver derfor kontinuerlig og målrettet 
opplæring av alle medarbeidere. De 
problemstillingene du som kunde til 
enhver tid kommer med, skal vi kunne 
løse. 

DETTE TILBYR VI:

• Ventilasjon

•  Blikkenslagerverksted

•  Energivurdering av elektriske anlegg

•  Inneklima

•  Automatikk

•  Sentral diftskontroll

•  Kjøle-/varmeanlegg

•  Kanalrensing

•  Service og ettersyn

VI KAN ALT OM 
VENTILASJON 



Stavanger
Pedersgate 110
4014 Stavanger
Tlf. 51858200
post@solland.no

Oslo
Brynsengveien 2
0667 Oslo
Tlf. 22511120
post@solland.no

Drammen
Neumannsgate 5
3044 Drammen
Tlf. 32895520
post@solland.no

Haugesund
Hollendersvingen 16
5522 Haugesund
Tlf. 52716488
post@solland.no

Solland skal være den mest pålitelige  
og løsningsorienterte samarbeids- 
partner du som kunde kan ha.  
Den tilliten kundene våre har vist  
oss gjennom årene, har gjort oss  
både ydmyke og stolte. Vi setter  
stor pris på tilbakemeldingene vi får,  
og er æret overå kunne kalle våre  
kunderambassadører for Solland.
 Tusen takk!

En topp samarbeidspartner,  
dyktige fagfolk og skikkelig  
håndverk

Solland har helt siden starten i 1965 hatt 
som varemerke å levere skikkelig kvalitet 
på utstyr og arbeid. Det viktigste for oss 
og vårt omdømme er at enhver leveranse 
er av god kvalitet. Da vi skulle lage et  
enkelt slagord for å beskrive oss som  
firma, ble det derfor enkelt og greit:  
Skikkelig håndverk.

Vi er stolte av våre medarbeidere og det 
fagmessige arbeidet den enkelte utfører. 
Solland leverer skikkelig håndverk  
i alle ledd.
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VÅRE KUNDER HAR 
GJORT OSS TIL DEN  
VI ER


