DIN LOKALE

ELEKTRIKER OG RØRLEGGER
i Asker og Bærum

10
GODE RÅ
TIL DEG S D
OM
EIER EGEN
BOLIG

1.Lysdimming

En lysdimmer forlenger levetiden på lyskildene
og bidrar samtidig til en behagelig belysning.

2.Lekkasjealarm er en billig forsikring

En lekkasjestopperventil overvåker vannrørene med
høy følsomhet, og selv når det oppdages små lekkasjer
brytes vannforsyningen. Enkelt å ettermontere.

3.Komfyrvakt gir brannsikkerhet

Ved å montere en komfyrvakt bedrer man
sikkerheten over platetopper og komfyrer.

4.Riktig varmtvannstemperatur

Ved å senke temperaturen på varmtvannet
i en liten boligblokk, ble energikostnadene
redusert med 5000 kr allerede første år.

5.Nytt sikringsskap

Gamle elektriske anlegg med skrusikringer,
kan ofte være dimensjonert ut i fra et
lavere strømforbruk enn det som er vanlig i
dag. Bytt til nye automatsikringer med
jordfeilbryter. Dette gir økt brannsikkerhet
og mer driftssikkert el-anlegg.

6.Nye radiatorventiler

Mange reguleringsventiler på gamle radiatorer
er unøyaktige. Skift til nye moderne termostatventiler og få en mer nøyaktig regulering og
energibesparing på opp til 15%.

7.Isolering av varmerør

Mange varmerør er ikke isolert godt nok
og det koster. Isolerer du et 1” rør som har
temperatur på 60 grader og som går
gjennom et rom med rom-temperatur på
20 grader, så sparer du mellom 125 og 250
kroner pr. meter.

8.LED pærer/ LED Lamper

Bytt gamle 60 W-pærer til 8W-LED pære og
spar opptil kr. 350 på strømregningen hvert år
for hver eneste pære. Vi finner løsningen som
passer for deg.

9. Et toalett som renner forbruker
atskillige kubikkmeter i måneden

En kran som drypper koster mye penger,
kanskje opp til 1000 kr per år. En kubikkmeter
vann koster kanskje ikke så mye, men et toalett
som renner forbruker tonnevis.

10. El-sjekk

Vi kan utføre el-sjekk og utarbeide en
tilstandsrapport for din bolig.

Bravida avd. Asker og Bærum har
mer enn 60 kvalifiserte elektrikere og rørleggere.
Vi utfører alt i fra store komplekse anlegg,
til små serviceoppdrag for privatkunder.
Vi tilbyr alltid konkurransedyktige markedspriser.
Telefon avd. Asker/Bærum: 66 77 90 50
E-post: asker@bravida.no

Bravida forhandler de mest kjente merkevarene innen vvs og elektroprodukter

