
Vi installerar både trådlösa och trådbundna 
larmsystem med uppringare för vidarekoppling 

till larmcentral och privattelefon. Dessutom 
erbjuder vi integrerade lösningar för inbrottslarm, 

kameraövervakning och passagesystem. 

“Vi hjälper företag, kommuner och privatpersoner med 
heltäckande lösningar inom el, säkerhet, data, 

telefoni och energi”.

www.fyrstadsel.se

Vår vision är att vara ett av Västkustens 
ledande teknikföretag inom EL

Fyrstads El

Elektriker

Solceller & 
solpaneler

Laddstolpar & 
laddstationer

Säkerhetssystem

Smarta hem

Fyrstads El står för bred kompetens, trygghet och 
service. Vi erbjuder allt från elinstallationer i villor 
och fritidshus till större elentreprenader. Fyrstads 

El sysselsatte sina första elektriker 1980 och har 
med det funnits i 40 år. För er som kund innebär 
det en trygg och stabil partner när det kommer 

till elinstallationer.

Med vår kompetens garanterar vi dig en 
helhetslösning inom solenergi där vi kan hjälpa 

till från projektering till att solpanelerna läggs på 
ditt tak och producerar energi.

Traditionell belysning blir smart. Vi har valt att 
jobba med Plejd som är den säkraste och 
pålitligaste leverantören av Smarta Hem-

produkter. Med oss får du smart belysning i hela 
ditt hem.

Var med och skapa framtidens fossilfria samhälle 
direkt utanför din dörr. Vi monterar laddstolpar 

och laddstationer i hela Bohuslän. 
Nära dig med andra ord.

Boka din elektriker online. Välj det datum och tid 
i kalendern som passar dig, enkelt och

 smidigt. Du kanske saknar några extra uttag, vill 
ha hjälp med elen i ditt badrum eller saknar 

rätt belysning?

Elektrikeronline



www.fyrstadsel.se

Plejd-styrning

Anlita Fyrstads El - Så får du en Plejd på köpet! 

När du anlitar oss på Fyrstads El till ett värde av 3 500kr ex. moms  för våra tjänster får 
du en Plejd styrning på köpet.  

 
Kontakta oss och uppge att du är medlem i klubben så bokar vi in vårt besök!

Pär-Henrik Karlsson Magnus Wallén Per Karlsson
010-33 33 518 | par-henrik.karlsson@fyrstadsel.se 010-33 33 514 | magnus.wallen@fyrstadsel.se 010-33 19 890 | per.karlsson@fyrstadsel.se 

Denna universaldimmer från Plejd, även känd som Dosdimmer eller DIM-01, kan 
styras trådlöst via appen eller andra Plejdprodukter. Den kräver dock ingen controller 

utan kan även installeras bakom en befintlig brytare som du har i din bostad.  
Dimmern har tidsfunktioner såsom astrour och veckour.

Erbjudande till medlemmar i Ljungskile Tennisklubb 


