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300 nye lejligheder på Strandholmen ved 
København er indrettet med europamateriel, 
og det sparede montagetid.

Interview med Peter Frandsen,
FRANDSEN EL A/S

Hos Wexøe agerer vi teknisk samarbejds-
partner for vores kunder. Vi sikrer kvalitets-
løsninger, der passer til det konkrete projekt, 
og er altid klar med support og teknisk 
indsigt i alle faser.

Nybyg med stærke brands
Da Frandsen El A/S fik el-opgaven på 
Strandholmen, et nybygningsprojekt med 
300 lejligheder på den nordlige del af 
Amager, kontaktede de os for at arbejde 
med europamateriel, som de tidligere har 
haft gode erfaringer med. Her fører vi 

markedets stærkeste brands, der åbner 
mange flere muligheder for elegant og 
tilpasset design. Desuden er løsningerne 
billigere i forhold til kabling.

Den samlede løsning kom til at bestå 
af lampeudtag og dåser fra Kaiser med 
tilvalgt Berker kontaktmateriel samt 
Hager panelunderlag. Gruppetavlen og 
målerinstallationen er fra Hager, og desuden 
er der stænktætte Berker W1-kontakter til 
udendørs brug.

Europamateriel sikrer god
totaløkonomi ved nybyg
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Hurtig og nem montering giver 
bedre totaløkonomi

Nemt og hurtigt for montørerne
Hos Frandsen El var montørerne allerede 
glade for Wexøe lampeudtag, Kaisers  
dåser samt den gode plads til montage 
i Hagers målerrammer. Derfor ville man 
gerne bruge dette udstyr til den store 
entreprise.
- Når vi har 50-60 enheder pr. bolig, 
betyder hurtig og nem montering en del. 

Det giver bedre totaløkonomi, forklarer 
Peter Frandsen fra Frandsen El A/S. 
Han skønner, at der desuden er monteret 
30-40 meter panel ledningskanal i hver 
lejlighed.

Målerinstallationer samlet
I byggeriet er de komplette målerinstalla-
tioner placeret samlet i bygningernes 

grundplan frem for i hver lejlighed, og det 
sparede monteringstid. Hos Wexøe fører vi 
flere af Hagers gruppe- og fordelingstavler, 
færdigmonterede tavler samt målerramme 
og vægskab.

Se vores løsninger til byggeriet på
www.wexoe.dk/installation

Interview med Peter Frandsen,
FRANDSEN EL A/S

VI ER DEN STÆRKESTE DANSKE PARTNER, RESPEKTERET FOR VORES KVALITETSBRANDS, VORES SERVICEYDELSER OG VORES FAGLIGE KOMPETENCER INDEN FOR SPE-
CIALLØSNINGER. VI ER TÆT PÅ VORES KUNDER OG FORSTÅR DERES SUCCESKRITERIER, SÅ VI KAN SIKRE DEN OPTIMALE LØSNING – OGSÅ HVIS VI SKAL UDVIKLE DEN SELV. 
MÅLET ER ALTID DET GODE, LANGSIGTEDE RESULTAT, MEN OGSÅ AT VÆRE NEMME AT GØRE FORRETNING MED BÅDE I PROCESSEN OG I UDBYTTET.

Vi er 
Wexøe Installation

KONTAKT

WEXØE A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse
Tlf.: +45 45 46 58 00 
E-mail: wexoe @ wexoe.dk 
www.wexoe.dk

Hos Wexøe Installation er vi den stærkeste 
samarbejdspartner inden for el-installation 
og intelligente bygningsinstallationer. 

Som teknisk samarbejdspartner er vi 
garant for europæisk kvalitet, der sikrer 
vores kunder langvarig værdi.
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