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Gycoms 30 års erfaring med stikbare installations systemer
– nu også i Norge og Danmark!
Gycom har 30 års erfaring inden for stikkobling i Sverige og Finland, og nu lanceres stikkoblinger også på
de norske og danske markeder. Sortimentet Gycom AC 166 fremstilles af Adels Contacts i Tyskland, og er
naturligvis halogenfri. Produkterne er ideelle til indkøb til store byggeprojekter såsom kontorer, kommercielle
bygninger, skoler og hospitaler.
Gycom forsyner det nordiske marked med kvalitetsprodukter indenfor stikbare installationer, tid & lysstyring,
DIN skinne materiel, kapslinger, tilslutningsteknik, udtagsløsninger, switche og måleteknik. Vi udvikler og
producerer egne produkter, og markedsfører og sælger produkter fra kendte mærker som Fluke og General
Electric. Gycom har salgsselskaber i Sverige, Finland, Norge og Danmark, og produkterne sælges via elgrossister
til professionelle kunder.
Stikkobling systemet består af færdige kabler, stik, fordelerblokke og kapslinger til alle grundlæggende funktioner.
Planlægning er enkel, og giver mulighed for effektive anlæg til nybyggeri og renovering og udbygning af el og
belysningsanlæg i henhold til IEC / EN 61 535, RoHS, WEEE, PFOS, REACH og CE og har certificering DIN EN ISO 9001
og DIN EN ISO 14001. Installationstiden reduceres med op til 70% sammenlignet med konventionel installation.
Dette resulterer i en samlet besparelse på op til 30%.
– I Norden er opførelsen af nye lejligheder, kontor- og erhvervsejendomme nu store, og vi ser ingen nedgang i de
kommende år. Samtidig øges de tekniske krav, installations venligheden og matching i markedspriserne. Gycom
AC 166 passer ind i Gycoms udvalg af traditionelle løsninger, DALI styring og KNX til bygningsautomation. Det
gør produkterne direkte gangbare, og vil være let for vores kunder at se fordelene i, siger Ole Galgum, Country
Manager hos Gycom Norge AS.
– Vi stræber konstant efter at være totalleverandør til store anlægsprojekter i hele Norden, og derfor lanceres
Gycom AC 166 som længe har været efterspurgt, siger Peter Björk, Product Marketing Manager hos Gycom AB.
Læs mere på www.gycom.com/da/stikkobling
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