Intego
i Esbjerg
Lokal full-service leverandør

Løsninger, der betaler sig

Intego i Esbjerg leverer kundetilpassede løsninger inden for

Hos Intego Esbjerg har vi specialiseret os i at service sær-

el-teknik, mekanik, automation og maritime installationer – og

ligt produktions- og erhvervsvirksomheder. Det betyder, at vi

vi gør det med lokal nærhed og områdets bedste kundeservice.

kender processerne og arbejdsgangene i netop din virksom-

Et skræddersyet samarbejde

hed – og det sparer tid og sikrer kvalitet i opgaveløsningen.
Vi er innovative og tænker ud over den stillede opgave, og

Med Intego i Esbjerg får du en proaktiv samarbejdspartner,

hvis vi kan se en bedre og mere fremsynet løsning end den

som altid finder den mest fordelagtige løsning. Vi skrædder-

umiddelbare, holder vi det ikke for os selv.

syer nemlig altid vores serviceaftaler efter den enkelte kundes behov. Har du brug for hjælp, kan du komme i kontakt

Vi har det tilfælles med vores kunder, at vi arbejder for sam-

med os 24/7/365. Og da vi holder til i lokalområdet, rykker vi

me sag: at optimere den daglige drift. Derfor yder vi grundig

hurtigt ud, så du undgår langvarige og dyre nedbrud.

rådgivning og kommer med forslag til alternativer, hvis vi øj-

Stærkt service-team
Integos Esbjerg-team består af kompetente og dygtige medarbejdere, som ikke bare kan deres fag til fingerspidserne.

ner en løsning, der fx vil kunne optimere produktionen, eller
en investering, som på sigt vil kunne give din virksomhed en
betydelig besparelse.

De har også en udpræget servicekultur. Du vil således blive

Speciale i maritime installationer

mødt af et team, som sætter en ære i at forventningsafstem-

Med et dedikeret team af specialister inden for marine- og

me og kommunikere, når de er på servicebesøg i din virk-

offshoreindustrien servicerer vi alt fra synkroniserings- og

somhed. Det betyder, at de ikke forlader stedet, før opgaven

generatoranlæg til ATEX-installationer i eksplosiv atmosfære.

er løst til din fulde tilfredshed. Og så ved de, hvordan man

Vi garanterer, at enhver opgave løses med stor faglighed og

gebærder sig i en produktion eller på en stor arbejdsplads,

kvalitet, så du opnår en maksimal driftssikkerhed. Uanset hvor

så de forstyrrer mindst muligt, og så deres arbejde ikke går

og hvornår behovet skulle opstå, servicerer vi dig 24/7/365 –

ud over den daglige drift og arbejdsgang.

både til lands, til vands og i luften.
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El-teknisk installation & service
Afdelingsleder
Søren Hermansen
Tlf.:
99 36 42 53
Mobil: 41 73 72 73
E-mail: she@intego.dk
Projektleder
Jørgen Husted
Tlf.:
99 36 42 52
Mobil: 21 71 61 25
E-mail: jhu@intego.dk
Serviceleder
Elvin Engelund
Tlf.:
99 36 42 55
Mobil: 40 17 66 84
E-mail: een@intego.dk

		

Værdiskabende el-tekniske

		

løsninger og services

Teknisk serviceleder
Mikael Kaarsberg Clemensen
Tlf.:
99 36 42 59
Mobil: 41 73 73 50
E-mail: mkc@intego.dk

Intego er en af Danmarks mest

Serviceleder
Lars Brinch
Mobil: 60 23 00 20
E-mail: lab@intego.dk

specialiserede og kundeorienterede
virksomheder inden for samlede
el-tekniske løsninger til industri,
infrastruktur og erhverv.

Mekanisk service & værksteder

Forretningsområder:
El-teknisk installation & service

Serviceleder
Torben Bo Jørgensen
Tlf.:
99 36 44 77
Mobil: 41 73 70 05
E-mail: tbj@intego.dk

Mekanisk service & værksteder
Industriel IT & automation
Specialer
- El-biler infrastruktur

Industriel IT & automation

- Fiber infrastruktur
- Kraftværker

Afdelingsleder
Johnny Sand Frandsen
Mobil: 20 96 46 12
E-mail: jsf@intego.dk

- Kædebutikker
- Målerudskiftning
- Telecom
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