
 

FIRMAPRESENTASJON 

Denne presentasjonen vil bli lagt ut på hjemmesiden www.ngnf.no, og også gjort tilgjengelig for 

bedrifter som ønsker underleverandører og/eller samarbeidspartnere ved prosjekter.  Det er ønskelig 

at flest mulig av våre medlemsbedrifter fyller ut dette skjemaet. Videre kan den enkelte bedrift også 

legge ved vedlegg som maskinlister, referanser og lignende. Presentasjonen fylles ut, og returneres 

på e-post: post@ngnf.no 

 

Navn på bedrift 
 
ELØK Installasjon AS 

               
 

Adresse: 
Storgata 15, 2670 Otta 
 

Tlf. 
61236510 

E-post: 
post@el-ok.no 
 

Hjemmeside: 
http://www.el-ok.no/ 
 

Omsetning: 2016 – 38 mill. Ant. Sysselsatte: 27 ansatte 

 
Tjenester/produkter 
 
Sterkstrøm: ELØK Installasjon leverer 
elektroinstallasjoner til alle typer bygg; hus, hytte, 
leiligheter, næringsbygg, landbruk og industri 
Vi er en totalleverandør, med bred erfaring innen 
alle typer sterkstrøm; lysutstyr, varmesystemer og 
styringssystemer. 
 

Svakstrøm: ELØK Installasjon AS leverer og 

installerer det fremste innen 

kommunikasjonsløsninger. Vi besitter betydelig 

kompetanse innen svakstrøm, og kan tilby optimale 

løsninger innen tele- og datakoblinger, alarm, 

adgangskontroll, nødlysanlegg med mer. 

Nødstrømsaggregat: salg og service av nødstrøms-

aggregater 

 

 
Sertifikater/løyver/kvalifikasjoner: 
 
2 elektroinstallatører 
2 automatikere 
14 ansatte med fagbrev Gr. L 
2 ansatte med fagbrev Gr. S 
6 lærlinger 
Elteksertifisert 
EKOM-sertifisert 
Miljøfyrtårnsertifisert 
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Bransje: 
Elektro 

Kontaktperson: 
Daglig leder – Susann Endrestad - 976 04 922 
Installatør – Erling Lid – 917 12 102 

 
Informasjon om bedriften: 
ELØK Installasjon har i dag 27 ansatte, med hovedkontor på Otta, og montørbase / varemottak på Vinstra. Vi 
har en egen avdeling på Fåvang som jobber med salg og service av nødstrøms-aggregater. 
Bedriften er godkjent lærebedrift. 
 
Referanser: 
Husinstallasjon i Rosten Kraftverk  
Rehab / nybygg Vinstra Videregående Skole 
Sulland Bilsenter 
Nord Fron Kommune – legesenter 
Nord Gudbrandsdal Videregående Skole – skjermingsbygg 
Lokalmedisinsk Senter Otta 
REMA 1000 Otta 
Gausdal Landhandleri Vinstra 
Vinstra Vegpark 
Industri Tine Tretten/Frya 
Nytt NAV kontor Otta 
Tretten Sykehjem – nødstrømsaggregat 
Sørheim Sykehjem – nødstrømsaggregat 
Sundheim Sykehjem – nødstrømsaggregat 
DNT – nødstrømsaggregat 
Lillehammer Kommune – nødstrøms-aggregat 
Otta Brygge leiligheter 
Gatelys Nord-Fron Kommune, Sør Fron Kommune og Dovre Kommune 
Installasjon av hus og hytter for privatkunder 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


