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- Din rådgivende el-installatør
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Vores mission er at være blandt landsdelens bedste leverandører af tekniske 
løsninger indenfor el, sikring, tele- og data installationer samt solceller og
vedvarende energiløsninger til private, erhverv og det offentlige marked.

Vores vision er at skabe gode tekniske løsninger, som skaber værditilvækst 
og komfort for vore kunder indenfor ovennævnte områder/markeder.

Vi vil være blandt landsdelens bedste leverandører af tekniske løsninger 
målt på:

KUNDETILFREDSHED OG LOYALITET

LEVERING TIL TIDEN OG SOM AFTALT

ENERGI OG EFFEKTIVITET

KOMFORT OG FUNKTIONALITET

Vi vil være blandt landsdelens mest kompetente leverandører indenfor:

EL-INSTALLATIONER

VE, VEDVARENDE ENERGI OG KOMFORTINSTALLATIONER

SIKRING: ABA - AUTOMATISK BRANDALARMANLÆG 

  AIA - AUTOMATISK INDBRUDSALARM 

  ADK - AUTOMATISK ADGANGSKONTROL

  ABV - AUTOMATISK BRANDVENTILATION

  ABDL - AUTOMATISK BRANDDØRLUKNING

  AVA - AUTOMATISK BRANDVARSLING

  NØD OG PANIKBELYSNING

ITV, INTERN TV OVERVÅGNING

IBI, INTELLIGENTE BYGNINGSINSTALLATIONER 

DATA INSTALLATIONER

FÅ SKABT DE RIGTIGEFORBINDELSER 
RING TRYGT TIL...

STRØH A/S DIN RÅDGIVENDE EL-INSTALLATØR...
Strøh A/S er en topmoderne teknikvirksomhed, hvor individet, service og kvalitet har højeste prioritet. 
Derfor har vi i virksomheden skabt et værdisæt, der klart definerer, hvem vi er, og hvad vi står for.
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MED 6 STÆRKE KOMPETENCEOMRÅDER



EL

Som autoriseret el-installatør står vi for et professionelt installa-
tionsforløb. Vi varetager mange former for el-arbejde og er derfor 
din foretrukne elektriker, når det gælder alle former for el-tekniske 
løsninger. Vores kompetente medarbejdere står klar med professi-
onel råd og vejledning samt - en hurtig og effektiv installation 
af din el-opgave.

Vi vil være blandt landsdelens mest kompetente leverandører indenfor:

EL-INSTALLATIONER

VE, VEDVARENDE ENERGI OG KOMFORTINSTALLATIONER

SIKRING: ABA - AUTOMATISK BRANDALARMANLÆG 

  AIA - AUTOMATISK INDBRUDSALARM 

  ADK - AUTOMATISK ADGANGSKONTROL

  ABV - AUTOMATISK BRANDVENTILATION

  ABDL - AUTOMATISK BRANDDØRLUKNING

  AVA - AUTOMATISK BRANDVARSLING

  NØD OG PANIKBELYSNING

ITV, INTERN TV OVERVÅGNING

IBI, INTELLIGENTE BYGNINGSINSTALLATIONER 

DATA INSTALLATIONER

SIKRING OG BRANDTEKNIK

Strøh Sikring leverer sikringsløsninger til alle typer alarmopgaver. 
Ud over tyverialarmanlæg, er vi hos Strøh Sikring certificeret til at 
udføre brandalarmanlæg, talevarslingsanlæg, adgangskontrol, 
samt kameraovervågning og tekniske alarmer på maskiner og 
procesanlæg m.m. Vi kan give dig tryghed døgnet rundt.

Strøh A/S er en topmoderne teknikvirksomhed, hvor individet, service og kvalitet har højeste prioritet. 
Derfor har vi i virksomheden skabt et værdisæt, der klart definerer, hvem vi er, og hvad vi står for.

AUTOMATION

Vi løser i samarbejde med anerkendte og professionelle 
automationsfirmaer opgaver indenfor områderne: industriinstalla-
tioner, industriservice, maskin- og produktionsoptimering, 
tavlebygning, kvalitetskontrol og robotteknologi.

GRØN ENERGI

Med en grundig gennemgang af Jeres energiforbrug, kan vi 
finde frem til de løsninger der vil være mest optimale, ud fra jeres 
daglige aktiviteter og ejendommens størrelse. Hvad enten det 
er i den private bolig eller erhvervslokaler, er det altid godt at få 
gennemgået energiforbruget og finde alternative energikilder, 
- som kan gavne det grønne regnskab.

DATA

Vi leverer kommunikationssystemer fyldt med muligheder. 
Sikker og hurtig kommunikation er altafgørende for effektiviteten. 
Strøh Data laver dataløsninger til alle typer virksomheder. Udnyt 
mulighederne for et skræddersyet datasystem, hvor udgangs-
punktet er netop dine behov til din virksomhed.

BYGNINGS IQ

Forestil dig, at man fremover ikke behøver at tænde lys, skrue ned 
for varmen eller op for ventilationen, men at installationen selv 
registrerer, hvornår behovet er der. Strøh tilbyder intelligente 
el-installationer, som gør det muligt at reducere driftsomkostnin-
gerne og samtidig øge velværet i både bolig og erhvervslokaler. 

MED 6 STÆRKE KOMPETENCEOMRÅDER



DU KAN STOLE PÅ STRØH A/S 

OM BLUE INSTALL 

365 dage om året, 24 timer i døgnet - på alle områder! 

Vi vil levere branchens stærkeste rådgivning – til erhverv og private.

Det forpligter at kalde sig rådgivende installatør. Derfor skal vores rådgivende installatører også levere varen hver dag. 
BLUE INSTALL er kvalificeret rådgivning om installationer, der kan effektivisere og styre virksomheders og private boligers belysning, 
klimaanlæg, sikring, varme, ventilation og kommunikation.
 
BLUE INSTALL er udviklet i et tæt samarbejde mellem Solar og BLUE INSTALL-installatørerne 
ud fra et ønske om at pakke branchens stærkeste rådgivning ind i tryghed, tillid og professionalisme.

BLUE INSTALL konceptet omfatter mere end 160 autoriserede elinstallatører i hele landet, som alle skal leve op til en række kompromisløse krav om uddannelse, 
kvalitetssikring og kapacitet og de har baglandet i orden. Samarbejdet med Solar sikrer produkudvikling, optimale løsninger og høj leveringssikkerhed. 

- Din rådgivende el-installatør

STRØH TEKNIKPARTNER ..... FABRIKSVEJ 18, 6000 KOLDING ............ TLF. 7632 6632 .........WWW.STP.DK
 
JEPPE USSING ...................... VESTERGADE 4, 7080 BØRKOP ............. TLF. 7020 6157 .........WWW.JUTP.DK

EL-MØLLER ........................... BRUNDE ØST 18, 6230 RØDEKRO ......... TLF. 7466 2207 .........WWW.EL-MOELLER.DK

KOLDING 76 32 66 32    BØRKOP 70 20 61 57    RØDEKRO 74 66 22 07

KVALITET, EFFEKTIVITET, KOMPETENCE

Med afdelinger i både Kolding, Børkop og Rødekro og en medarbejderstab på 40 mand servicerer Strøh Teknikpartner kunder over det 

meste af landet. En solid erfaring kombineret med den rigtige sammensætning af specialister gør Strøh Teknikpartner i stand til at løse alle 

opgaver indenfor elinstallation, kommunikation, sikring og automation.


