• Din el-installatør • Din elektriker • Din energiXpert
• Din landsdækkende servicepartner

Vi er LANDSDÆKKENDE
med mere end

60 afdelinger

Danmarks største landsdækkende kæde
af selvstændige el-installatører
TS-gruppen er ejet af medlemmerne, som alle er lokale
virksomheder i el-installations- og energibranchen.
Tilsammen tilbyder vi landsdækkende service.

Danmarks stærkeste el og energiinstallatører

Mere end 60 TS-centre
er spredt over hele Danmark

TS-gruppen ejes af
medlemmerne,
som består af over
40 selvstændige
el-installations
virksomheder og
mere end 600 fagfolk

TS-gruppen er både rådgivende og udførende installatører.
Vi stiller vores faglige kompetencer til rådighed for alle - private, erhverv,
industri, landbrug og det offentlige.

TS-gruppen er et moderne
netværk af el-installatører,
hvor kunden er i fokus
TS-gruppen blev etableret i 1984 og er i dag en kæde med stærk lokal
forankring og et internt samarbejde på tværs af hele landet.
Vi prioriterer vores kunder først.
Gennem leverandøraftaler med de største og bedste i branchen,
er vores kunder garanteret konkurrencedygtige priser og de mest
innovative og energibesparende løsninger på markedet.
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Landsdækkende & lokal
Gennem kædens interne samarbejde via de mere end 50 lokale TS-centre, tager vi
imod landsdækkende storkunder. Derfor kan du altid finde en af vores rådgivende og
autoriserede installatører tæt på dig.

Serviceaftale, reparation & vedligehold
Har du flere afdelinger, er der mange fordele ved at indgå en serviceaftale med
TS-gruppen:
• Sikkerhed i hverdagen - driftssikkerhed
• Overskuelig serviceplan
• Lokal ekspertise
• Central opgavekoordinering
• Ensrettede aftalekonditioner

Spar stort med energioptimering
Alle TS-centre har energiXperter, som er fagligt kompetente til at rådgive dig. Vi ved af
erfaring, at mange virksomheder såvel som private kan hente store besparelse med
små investeringer.
Vores energiscreening og -rapport, gør det let og overskueligt for dig.

Energiprojekter og specialløsninger
Din TS-energiXpert kan også lede dine energiprojekter og rådgive dig inden for energioptimering.
TS-energiXperten sikrer at:
• du får de bedste materialer og den nyeste teknologi
• alle energikrav overholdes
• design og placering er tilpasset
• idriftssættelse og indregulering er korrekt

Kvalitetsgaranti

Vi stiller høje krav til alle TS-centre gennem kvalitetsprogrammet TS Stærk Standard:
• kvalitetskontrol af alle opgaver
• opfølgning på kundetilfredshed
• krav om uddannelsesforløb
• optimal kundeservice
Alle medarbejdere er altid opdateret med den sidste nye viden inden for faget og i branchen.
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TS-gruppen er Danmarks største kæde af
lokale og selvstændige el-installatører

TS-gruppen er et frivilligt landsdækkende
netværk af mere end 60 lokale eletrikere
TS-gruppen er ejet af medlemmerne.
Alle er lokale el-installationsvirksomheder, der
deler viden og kompetencer - alt til gavn for dig!

Din lokale el-installatør, elektriker og rådgiver
og servicerer indenfor:
• Klassisk el-installation og reparation
• Energioptimering / grøn energi
• Alarm, overvågning og sikring

Der er i dag mere end 600 fagligt kompetente medarbejdere i over 60 lokale TS-centre - fordelt over hele
landet.

• Data, IT og kommunikation

Vi værner om vores kunder, og servicerer en
undekreds fra erhverv til private til landbrug,
industri og offentlige institutioner.

• Termografering

• Automation og styring
• Specialløsninger
• Serviceaftaler

Læs meget mere om dine muligheder og vores kompetencer på

www.ts-gruppen.dk
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