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Met de informatie over onze specialisatie op het gebied van bedrijfsinstallaties vertrouwen wij
u enthousiast te maken voor onze ervaring, inzet en vakkundigheid..

Ongeacht de aard van uw bedrijf, ook u ontkomt er niet aan dat elektriciteit uw gehele pand
doorkruist. De mogelijkheden op elektrotechnisch gebied worden steeds groter en daarmee
neemt ook de complexiteit toe. Daarentegen wilt u de zekerheid hebben dat uw bedrijfsproces
stabiel voortgang kan vinden. Daarvoor is ervaring en vakmanschap nodig zowel bij het
aanleggen, onderhouden en keuren van bedrijfsinstallaties. IJsselstijn Elektrotechniek kan u op
deze gebieden dan ook volledig van dienst zijn.
Wij vullen uw installatiewensen vakkundig in.
Vanzelfsprekend zijn wij graag uw vakkundige partner op het gebied
van o.a.:
 Aanbrengen van nieuwe installaties.
 Het aanpassen van bestaande installaties.
 Ontwerpen en bouwen van schakelkasten.
 Het aanleggen van netwerken.
 Volledige verlichtingstechniek o.a. met LED.
 Krachtstroom installaties.
In elk pand of gebouw weten wij elektrotechnische de weg.
Door met ons in zee te gaan bent u verzekerd van veel ervaring, ook wat betreft de aard van de
gebouwen. Of het nu gaat om grote wooneenheden, productiehallen, parkeergarages, kantoorpanden, winkels, horeca of sportaccommodaties, wij kunnen bewijzen de stabiele factor te zijn
als het gaat oom bedrijfsinstallaties. Wij maken gebruik van de nieuwste ontwikkelingen die
zich inmiddels wel bewezen moeten hebben. Onze klanten zien wij niet als proefkonijn omdat
wij beseffen dat uw organisatie ongestoord moet functioneren. Bovendien kunt u te allen tijde
rekenen op een goede nazorg en wij kunnen desgewenst het onderhoud van u overnemen.
Een 24 uur servicedienst maakt de dienstverlening compleet.
Een uitdagende prijs/prestatieverhouding.
Goedkoop is duurkoop en dat gaat zeker op bij geavanceerde producten en werkzaamheden
voor elektrotechnische installaties. Gesteund door onze jarenlange ervaring (meer dan 50 jaar!)
en onze selectieve inkoop van hoogwaardige producten kunnen wij u altijd zeer aantrekkelijk
offreren. Wij zijn transparant in onze offertes, zodat u weet waar u aan toe bent. De oplevering
moet immers zowel een feest voor u als voor ons zijn.

