
  “Kan man  
prale uden  
  at miste jord- 
 forbindelsen...



Schrøder A/S er en moderne virksomhed, og vores montører er 
opdaterede med den nyeste viden om den nyeste teknologi og 
løsningsmuligheder, som er nødvendigt for at kunne tilbyde kunderne 
de løsninger, der er bedst for dem, og som er mest rentable for deres 
virksomheder.

Vi stræber efter at være den bedste el-installatør for vores kunder, og 
det mål opnår vi ved at løse alle opgavetyper med samme professio-
nelle tilgang - uanset opgavens størrelse.

Derfor er der ingen opgaver, der er for store eller for små, om det er 
en stikkontakt hjemme i privaten, et maskinanlæg der skal monteres 
hos en virksomhed eller en totalløsning på et stort projekt, strækker 
Schrøder A/S sig langt for at levere den rigtige – og den bedste  
løsning, der lever op til kundens behov og forventninger.

Ja! Men vi gør det helst ikke. 
Vi nøjes med at fortælle, at vi siden 1923 har opbygget en 
professionel profil, der kan tilbyde hjælpsom service, faglig 
kompetence, godt håndværk og imødekommende kunde- 
kontakt indenfor industri, projekter, private, landbrug, sikring  
& kommunikation.

Hans Kristian Kristiansen. 
 Elinstallatør og ejer



Siden vi blev grundlagt, har vores kunder været vores faste omdrej-
ningspunkt. Vi holder os til simple dyder og bruger den tilgang, vi har 
anvendt siden 1923; Vi overholder vores aftaler, og vi interesserer os 
for vores kunder – små som store.

Vores montører er fagligt kompetente og gode til at kommunikere 
med alle kundetyper. Dialogen mellem kunden og montøren gør det 
nemmere at løse opgaven effektivt og efter kundens behov.  
Det er vigtigt, at vi lærer vores nye kunder at kende, og at vi ved, 
hvilke opgaver vores faste kunder allerede har fået lavet hos os.

Derfor sørger vi for, at det - så vidt muligt - er den samme montør, 
kunderne møder, når de bestiller besøg fra Schrøder A/S.  
Det giver kunderne kontinuitet og tryghed.

Det er vigtigt, at vi leverer  
løsninger, som kunderne  
kan forstå at bruge.



Vores services og viden går hele vejen rundt, og gennem vores tætte, faglige 
netværk tilbyder vi totalløsninger til både private og til erhverv, hvor Schrøder A/S 
varetager hele entreprisen fra start til slut. For kunderne betyder det, at de kun skal 
henvende sig ét sted – og lade os om resten.

Vi vil gerne være med fra starten og kan fungere som rådgivere, når store projekter 
skal planlægges. Vi har mange års erfaring med både el-installationer og samar-
bejder med andre faggrupper. Ved at bestille en totalløsning gennem os, bliver vi 
bindeleddet, der sørger for al logistik, planlægning og gennemførelse af projekter i 
alle størrelser – små som store.

360°

Energi Erhverv Alarm & 
overvågning

Privat

· Energi- 
  optimering 
· Varmepumper
· Solceller

· Alarm
· Overvågning

· Industri
· Erhverv
· Landbrug

· Installation
· Renovering
· Hvidevare- 
  service

service hele vejen rundt



Siden 1923 er Schrøder A/S vokset til en sund virksomhed med cirka 
50 ansatte fordelt på 3 afdelinger – i Holsted, i Vamdrup og i Vejrup. 
Vi tror på, at et godt internt miljø med gode arbejdsvilkår giver en 
sund virksomhed med dygtige medarbejdere, som yder deres bedste 
i alle situationer.

Vi har erfaret, at en tilfreds elektriker er en grundig elektriker, som er 
stolt af sit arbejde og som gerne bruger ekstra tid på at sikre og teste 
sit arbejde, før han er færdig hos kunden.

Vi stiller høje krav til vores ansatte, og derfor udvikler og uddanner 
vi også vores egen fødekæde af elektrikere, der kan leve op til den 
professionalisme og imødekommenhed, som vi er garant for. Mange 
af vores lærlinge bliver i firmaet efter endt læretid, og mange af vores 
ansatte har været hos os i en menneskealder.

Det gør os i stand til at finde løsninger, der er baseret på en solid  
erfaringsbase og nytænkning.

En sund virksomhed med  
dedikerede medarbejdere



Problemer opstår også uden for normal lukketid, og derfor 
har vi 24/7-service med vagtbemanding døgnet rundt, så vi 
kan træde til, når der er akut behov for en elektriker.

Vi tilbyder daglig serviceordning til virksomheder, hvor 
kunden har en elektriker fra Schrøder A/S tilknyttet fast på 
daglig basis. På den måde kan virksomheder sikre sig solidt 
og grundigt el-arbejde med den rette autorisation og med 
den fleksibilitet, virksomheder behøver for at sikre, at den 
daglige drift forløber nemmest muligt.

24timers døgnservice  
og serviceordning til virksomheder



 HOLSTED  
(HOVEDAFDELING)
Søndermarken 2A
6670 Holsted

VAMDRUP
Pantonevej 6
6580 Vamdrup

Uforpligtende 
rådgivning  

indenfor disse 
områder:  

Ring og lav en  
gratis aftale!

Industriinstallationer
Erhvervsinstallationer
Landbrugsinstallationer 
Energioptimering 
Varmepumper 
Hvidevareservice 
Tyverialarm 
LED belysning 
Videoovervågning 
Sikring 
Solceller 
Kommunikation

VEJRUP
Thøgers Mark 2
6740 Bramming

tlf. 7539 2677 - mail: mail@schroeder.as - www.schroeder.as


