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Sähkösuunnittelu
Laadukas sähkö- ja valaistusjärjestelmä tekee kodista toimivan ja 
viihtyisän asua. Yhdessä löydämme parhaat ratkaisut teidän tarpeisiinne.

Hinta
Suunnittelun hintaan vaikuttavat muun muassa rakennuksen kokonaisala, 
mahdolliset erikoisjärjestelmät, valaistussuunnitelma, piha-alue ulkoval-
aistuksineen, talousrakennukset ja mahdolliset erityistoiveet.

Omakotitalon kokonaisvaltaisen sähkö- ja valaistussuunnittelun arvon-
lisäverollinen hinta on noin 800-2000 euroa. 

Tarjous & Aikataulu
Teemme aina alustavan sähkösuunnittelutarjouksen 48 tunnin sisällä 
siitä, kun tarvittavat piirustukset on toimitettu ja erityistoiveet käyty läpi.  
Suunnitelmat on mahdollista saada jopa muutaman päivän varoitusajalla.

Toimialueena koko Suomi
Suunnittelu aloitetaan palaverilla, 
jossa kartoitetaan asiakkaan tarpeet 
ja toiveet sähkö- ja valaistussuunnitel-
man suhteen. Suunnittelupalaveri pidetään 
ensisijaisesti asiakkaan luona. Palaveri pystytään 
hoitamaan myös puhelimen tai Skypen välityksellä. Pala-
vereja voidaan pitää joustavasti myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Valaistussuunnittelu
Valaistussuunnitelmalla tarkoitetaan kohteen kaikkien kiinteiden LED-va-
laisimien mitoitusta ja tyypitystä. Suunnittelussa huomioidaan tilojen 
käyttötarkoitus, energiatehokkuus, säädettävyys ja tietenkin ulkonäkö.

Sähköurakointi 
Kohteitamme ovat omakotitalot, kerrostalot, rivitalot ja liikekiinteistöt. 
Kysy tarjous!

Tarvikemyynti
Kauttamme saat kaikki tuotteet Rexelin, SLO:n, Onnisen ja Ahlselin valikoi-
mista. Kysy meiltä kilpailukykyinen tarjous!

Pyydä tarjous: tarjoukset@slsoy.fi

Omakotitalo 
100m² 

alk.800€

Omakotitalo 
150m² 

alk. 1200€
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