BYGNINGSINSTALLATIONER
Elinstallation og montage
Industrielle bygninger

Eryk – din elinstallationspartner i byggebranchen.
Med vores skalerbare serviceløsninger tilbyder vi
den ekstra kapacitet, som forbedrer din fleksibilitet.
Vi er specialiserede i at arbejde på tværs af grænser

Kontorbygninger

Detailbutikker

og overholder alle lokale arbejdsmarkedsregler,
sikkerhedskrav og registreringer samt

Lagerbygninger

minimumslønssatser.
Elevatorer

Beboelsesejendomme

Tunneller

Med Eryk kan du tilpasse din kapacitet efter
markedets og kundernes behov. Du får mulighed for
at udføre projekter, som hidtil har været ud over din
normale kapacitet, og optimere brugen af dine egne
ressourcer. Vores skalerbare løsninger forbedrer
din fleksibilitet på ressourceområdet og øger din
konkurrenceevne.
Uanset projektets størrelse eller tidshorisont
leverer Eryk elektriske- og mekaniske installationer
af høj kvalitet, til tiden, inden for budgettet
og i overensstemmelse med reglerne på det
skandinaviske arbejdsmarked.
Vi har en bred erfaring indenfor:
• bygningsinstallationer
• maskininstallationer
• procesanlæg
• brand- og alarmsystemer
• IT.

En installationspartner, der er lige så pålidelig
som Eryk, er et stort aktiv. Vores samarbejde
går tilbage til 2016, og vi har siden da udført
adskillelige projekter på tværs af Danmark. Alt
sammen udført i en høj kvalitet. Eryk har år efter
år supporteret os med installation af hovedtavler,
kabelbakker, belysningsarmaturer, alarmsystemer,
jording, kabelføring samt meget mere. Eryk har
gentagne gange bevist, at vi kan regne med deres
support – også når vi stod med et akut behov.
Vi er meget tilfredse med Eryks professionelle,
innovative tilgang samt høje servicekvalitet.
Søren Jochimsen
Direktør & Ejer, El-team Vest A/S

Elektrikere

Ingeniører

Automatikmekanikere

Vi har mange års erfaring med at håndtere
udfordringer på det skandinaviske arbejdsmarked
og vi går aldrig på kompromis med kvalitet eller
sundhed & sikkerhed.
Vores engelsktalende teams er nøje udvalgt til
jobbet og har de rette kompetencer og erfaring.
Eryk tager sig også af:
• registrering og forsikring
• certificeringer og kvalifikationer
• rejser, forplejning og overnatning.
Vores standarder:
• HSEQ-certificering ifølge: DS/EN ISO 9001:2015,
DS/EN ISO 14001:2015, ISO 45001: 2018 og KLS
• CSR ISO 26000 certificeret
• autoriseret elinstallatør i Danmark, Norge,
Sverige og Polen.

Smede

Svejsere

Når vi laver elinstallationer i Danmark, finder vi
det fordelagtigt at arbejde sammen med Eryk
på grund af deres fleksibilitet, kompetencer og
kvaliteten af arbejdet samt viljen til også at
arbejde mange timer i træk, når der er brug for
det. - Og vigtigst af alt: De bruger altid tiden på
byggepladsen effektivt. I modsætning til rygterne
om, at polske underleverandører ikke overholder
danske overenskomster og aftaler, er der ingen
tvivl om, at Eryk overholder reglerne på det danske
arbejdsmarked - det er medlemskabet af Dansk
Industri (DI) garant for.
Lars Thybo Andersen
Administrerende direktør & Indehaver, Lelectric A/S

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

CSR ISO 26000

Eryk
Nyt navn siden 2020
Leder du efter BIC Electric?
Så er du det rette sted!
Navnet er nyt, men vi er stadig de samme.
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