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På grunn av nye myndighetskrav til nettselskap, har Sandøy Energi AS opprettet 
datterselskapet Sandøy Installasjon AS for videreføring av følgende tjenester: 
- El-installasjon i bolig, næring og industri 
- Utbygging av fiber 
- Elkontroll bolig 
- Internkontroll 
 
Vi markerer nyetableringen med å kjøre kampanje på følgende produkter: 

 
 

 

Alle priser er inkl. mva. og gjelder for Harøya og Finnøya. For andre steder vil reise komme i tillegg. 
 

Bytt innmat i sikringsskapet ditt! 
Vi skifter ut de gamle skrusikringene i ditt sikringsskap med nye 
jordfeilautomater fra Eaton. Pakken inneholder: 
- Inntil 10 stk. kurssikringer 
- Avdekninger 
- Overlastvern 
- Overspenningsvern 
- Arbeid inkludert 
 

Pris pr. kurssikring utover pakketilbud: kr 450,- inkl. mva.  
 

DEFA Ladestasjon 16A – ferdig montert 
Prisen inkluderer: 
- Godkjent ladestasjon for elbiler 
- Ladesystem Mode-3 
- Ladeeffekt 3,7kW (maks 16A) 
- Veggbrakett for oppheng av ladekabel 
- Automatsikring 20A 1-fas 
- Jordfeilvern med DC-beskyttelse 
- 10 meter kabel fra sikringsskap 
- Ett oppmøte og inntil 3 timer elektrikerarbeid 
 
Prisen forutsetter at det er plass til ny kurs i sikringsskapet, og at det 
er kapasitet, samt montert overspenningsvern på det eksisterende 
anlegget. Prisen inkluderer ikke ladekabel. For tilkobling mot bil 
kreves Type2-uttak og egen Mode-3 ladekabel. 
 
Kan fås i forskjellige størrelser, ta kontakt for mer info. 
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Dekorativ lyskule for utendørsbruk 

  

  
 

Alle priser er inkl. mva. og gjelder for Harøya og Finnøya. For andre steder vil reise komme i tillegg. 
 

SG Moon 

Moon er en dekorativ lyskule i tre størrelser for utendørsbruk. 
Med Moon kan du skape stemningsbelysning på terrassen, langs 
gangveier og oppkjørsler, og i hagen.  
- Dimbar E27 lyskilde medfølger 
- Leveres montert med 2 meter ledning og plugg 
- Spyd for feste i jord medfølger 
- Beslag for fast montasje kan fås som ekstra tilbehør 
 

Moon Mini     kr.   690,- 
Moon Midi     kr.   890,- 
Moon Maxi     kr. 1190,- 


