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e-Samarbete

E-matic erbjuder tjänster inom fastighetsautomation med ett tydligt fokus på energieffektivitet och modern anpassad teknik.

Vi bedriver entreprenader och utför service inom styr-& regler och övervakning.

Vi har även produktförsäljning och utvecklar kompletta lösningar för integration och kommunikation för såväl lokala seriella 
kommunikationsgränssnitt som nätverks- och webblösningar.

Med webbaserade styr & övervakningssystem och med fokus på integration och energi har E-matic kunskapen samt 
produkterna för att möta de flesta fastighetsägares och bostadsbolags efterfrågningar.

Ledorden för E-matics verksamhet är att erbjuda lättanvända, skalbara, användarspecifika system som främjar 
systemanvändning, energieffektivisering och i förlängningen bidra till ett klimatsmartare samhälle.

Vi på E-matic levererar det bästa för er genom att vi är innovativa,  noggranna, tillhandahåller den bästa plattformen och vi 
levererar våra löften.

Energieffektiv, innovativ fastighetsautomation, välkomna till oss på E-matic.

Om E-matic Fastighetsautomation AB

Web: www.e-matic.se
Orgnummer: 556987-8183
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E-matic och e3 Control

Vi är mycket glada över att kunna meddela att E-matic har ingått i samarbete med e3 Control gällande 

konstruktion och byggnation av apparatskåp.

Vi har valt e3 Control som huvudleverantör av våra apparatskåp då de delar vårt fokus på innovation 

och vår inställning till att alltid ha slutbrukaren i åtanke.

En annan fördel för våra kunder är att de är placerade i Stockholmsområdet och kan därmed erbjuda 

en förstklassig service och support.

Detta är ett led i det arbete vi utför för att alltid kunna leverera innovativ, energieffektiv 

fastighetsautomation till våra kunder.

”Vi är otroligt glada över att ha funnit en samarbetspartner som 

står för kvalitét, innovation och kundmedvetenhet i sann e-Anda.” 

säger Eric Carlsson

Vi hoppas att detta samarbete kommer att hjälpa oss att fortsatt 

kunna leverera förstklassiga fastighetsautomationsentreprenader i 

takt med att efterfrågan växer.

På bilden syns Eric Carlsson(E-matic) och 
Joakim Bengtsson(e3 Control) tillsammans 
med det första tillverkade skåpet åt 

kunden Stockholmshem


	e-Nyhet.vsd
	Page-1


