
Gør som din nabo!
Ring efter El-Hjørnet og Egtved Lyd & Billede



Døgnservice
24/7/365

Vi er altid klar til at rykke ud

I El-Hjørnet Egtved Lyd & Billedes butik på Aften-
sang finder du alt inden for elektronik og hvideva-
rer. Vi forhandler mærker som Loewe, Panasonic, 
Yamaha, Bosch, Siemens og AEG og har et stort 
udvalg af fjernsyn, radioer, højtalere, computere, 
varmepumper, hvidevarer og el-artikler.

Har du brug for rådgivning, montering, installation 
eller opsætning, står vi naturligvis klar til at hjælpe 
dig, ligesom vores eget serviceværksted er gear-
et til reparationer af eksempelvis hvidevarer og 
fejlfinding på WiFi og antenne og parabol.

Her finder du butikken
Aftensang 24, 6040 Egtved

El-Hjørnet er din lokale el-installatør. Med af-
delinger i Egtved og V. Nebel er vi altid tæt på 
dig og kan rykke hurtigt ud døgnet rundt.

Vores specialiserede produktviden kombineret 
med vores erfaring og lokale tilknytning giver 
dig rådgivning og løsninger, du trygt kan stole 
på holder i mange år.

I El-Hjørnet udfører vi alle typer af el- og energi-
installationer for private, erhverv og det offent-
lige.

Her finder du vores afdelinger
Bavnehøj 215, Vester Nebel, 6040 Egtved
Aftensang 24, 6040 Egtved

Din lokale elektriker Egtved Lyd & Billede





PC og tilbehør
Hjælp til valg af den rigtige PC •

Opstart af ny PC og flytning af gammel data •
Salg af skærme, printer, mus, tasker •

og andet tilbehør •
 

Din lokale elektriker

El-installation
Fejlfinding og reparation af el-installationer •

Rådgivning ved renovering og nybyggeri •
Traditionelle og intelligente (IoT) el-installationer •

Belysning
• Skab hyggelig stemning med rigtig belysning
• Belysning fra anerkendte leverandører
• Udskift din belysning og spar på energien

WiFi
Få stabilt og hurtigt WiFi i hele huset •

WiFi dækning både inden- og udendørs •
Mobilopkald via WiFi ved dårlig dækning •

Lyn- og transientbeskyttelse
Beskytter dine el-installationer mod lynnedslag •

Beskytter dit elektronik mod overspænding •
Er lovkrav i nye el-installationer •

Termografi
• Forebyg fejl i el-installationerne
• Sikkerhedstjek af el-tavler
• Risikoen for strømafbrydelser nedbringes

Luft til luft varmepumper
• Få et bedre indeklima
• Spar penge på varmeregningen
• Forøget komfort med køling om sommeren



Fladskærme
• Fladskærme i alle prisklasser og størrelser
• Levering, installation og opsætning
• Soundbar og subwoofer for den perfekte lyd
• Gør det selv løsning eller All inclusive

Antenne og parabol
Levering og installation af nye anlæg •

Fejlfinding og reparation af anlæg •
Salg af TV-abonnementer •

Lyd- og musikanlæg
• Streaming og multirumsløsninger
• Komplette musikanlæg og mini-anlæg
• Transportable musikløsninger og DAB-radioer
• Udlejning af musikanlæg til festen

Hvidevarer
Salg af hvidevarer til ethvert behov •

Afhent i butikken eller få leveret og monteret •
Mulighed for bortskaffelse af de •

gamle hvidevarer •

PC og tilbehør
Hjælp til valg af den rigtige PC •

Opstart af ny PC og flytning af gammel data •
Salg af skærme, printer, mus, tasker •

og andet tilbehør •
 

Serviceværksted
• Reparation af fladskærme
• Reparation af musikanlæg, højtalere 
 og forstærkere
• Tænk på miljøet: Få repareret i stedet for 
 at smide ud

Egtved Lyd &
 Billede



Vi vil også gerne hjælpe dig
– ring og spørg os til råds

på 75 55 35 65

el-hjornet.dk


