
Kompetanse, entusiasme og kvalitet



Nyhet! Modulært sikringssystem fra Murrelektronik

Vi utvider vårt markedsledende sortiment av elektroniske sikringer
med et helt nytt modulært system. Som eneste på markedet tilbyr
vi nå elektroniske sikringer med inntil 20 ampere.
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MCS Elektrotavler har lang erfaring og bred 
kompetanse innen produksjon av tavler og 
strømskinner. Vi utfører service, reparasjoner og 
ombygging av eltavler. Siden 1998 har vi produsert 
elektrotavler for kunder innen installasjon, maskin, 
ventilasjon, vannverk, båt og offshore.

I dag er vi et komplett tavleverksted med kunn-
skapen og utstyret som trengs for å møte en 
krevende hverdag. Vi sørger for at du får den aller 
beste kvalitet enten du trenger hjelp med vedlikehold, 
utvidelser, omgjøring eller installasjon av eltavler.

Løsningsorientert partner



ABB Emax 2.
Beskytter, måler 
og kontrollerer.

ABB AS
Telefon: 24 16 54 00

Emax 2 beskytter systemet, installasjonen og 
generatoren, samt prioriterer last og måler/
analyserer nettkvaliteten. Emax 2 kan brukes i alle 
typer applikasjoner - fra standard distribusjon til 
de mest komplekse automatiserte nettverk.  
Emax 2 har også innebygget funksjon for 
synkronisering av nett og generator.  
www.abb.no/automasjonsprodukter

Våre 28 ansatte utgjør en entusiastisk og løsnings-
orientert gruppe av fagfolk, noen med flere tiårs 
erfaring fra bransjen. For å kunne være en kvalitets-
bevisst aktør i markedet velger vi alltid anerkjente 
og solide underleverandører av utstyr og råvarer.

MCS Elektrotavler er medlem av Norsk Eltavle-
forening, og har et kvalitetsstyringssystem som er 
godkjent etter kravene i NS-EN ISO 9001.

MCS Elektrotavler er godkjent lærebedrift og 
sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001.



Produktspekteret vårt omfatter blant annet hoved-
tavler, underfordelinger, sikringsskap, tavlestativer, 
strømskinner og styretavler. I tillegg utfører vi 
service, vedlikehold, utvidelser, ombygging og 
montasje av strømskinner.

Vi sørger for kvalitet i våre leveranser, og god 
oppfølging av kunden gjennom hele prosessen er 
en viktig del av dette. Hos oss skal du alltid føle 
deg trygg på at dine behov blir ivaretatt!

Vi ivaretar dine behov

Sertifiseringer 
og priser

• NS-EN ISO 9001
• Godkjent som leverandør av 

  leverandørregisteret 
• Fagutdanningsprisen 2014

• StartBANK



erti�kat

NS - EN ISO 9001: 2008

Den sertifiserte 
virksomheten har  
demonstrert og dokumentert
et kvalitetsstyringssystem 
og faglige kvalifikasjoner 
som tilfredsstiller kravene gitt
av Norsk Sertifisering AS, med 
støtte i aktuelle forskrifter 
og standarder.

Dette sertifikat er utstedt 
av Norsk Sertifisering AS, 
et uavhengig tredjeparts 
sertifiseringsorgan i Norge. 
Norsk Sertifisering AS er 
akkreditert av 
Norsk Akkreditering 
iht. NS-EN ISO/IEC 17021

Sertifikatet må kun kopieres 
i sin helhet.

Kvalitetsstyringssystemet til 

er funnet å være i samsvar 
med kravene i

Sertifikatet gjelder for følgende produkter og tjenester:

Så lenge virksomheten gjennom årlige oppfølginger 
viser samsvar med forutsetningene og retnings-
linjene for sertifiseringen, er denne gyldig til

NORSK
AKKREDITERING

MSYS 012

erti�kat
NORSK

SERTIFISERING AS

MCS Elektrotavler AS
Org. nr. 913 570 871

Bygging av elektrotavler og 
elektrotavlesystemer, samt servicetjenester 

mot samme, basert på tilleggskrav 
utarbeidet av Norsk Eltavleforening.

Sertifikat nr. NSKS Lysaker, den006  20.11.2014
Sertifikatet er utstedt første gang:  20.11.2014

20.11.2017

2770 Jaren



Kvalitetsbevisste tavlebyggere
Vi utfører jobben fra start til slutt, og gjør alt fra 
bygging til installasjon av tavler. Vi lytter til kundens 
ønsker, og kan påta oss hele eller deler av jobben. 

Oppdragene våre varierer fra serieproduksjon til 
spesialbygging av tavler. Som regel er ikke en tavle lik 
den neste. Derfor legger vi stor vekt på å ha dyktige, 
oppdaterte og ikke minst løsningsorienterte ansatte, 
som kan finne det beste produktet for deg.

Vi leverer raskt, enten det gjelder komponenter eller 
priser. Når hovedbryteren på et stort kjøpesenter går i 
stykker, er det viktig å kunne rette feilen umiddelbart. 
Forespørselen besvares raskt, og de riktige kompo-
nentene og den beste prisen skal være tilgjengelige 
for våre kunder.



Et kompetansenettverk

Eaton eXpert partner omfatter selvstendige selskaper 
som sammen med Eaton hjelper deg med tavlelever-
anser, automasjonsløsninger og engineeringstjenester 
basert på produkter fra Eaton. Våre partnere kan også 
jobbe sammen som tverrfaglige team, dette for å gi deg 
de beste og mest kostnadseffektive løsningene ved 
endringer, ombygginger eller i nye prosjekter.

Les mer på www.eaton.no/elektro

Eaton eXpert nettverk

Eaton eXpert nettverk er et kvalitetsorientert 
samarbeid der Eaton sørger for at prioriterte tavle-
byggere kan levere best mulig faglig og resultat-
messig kvalitet. 

Komplette fordelings- og automasjonstavler er 
basert på at tavlebyggerne har tilgang til kompe-
tanse, komponenter og tavlesystemer som tilfreds-
stiller kravet om kvalitet i alle ledd. Tavlebyggerne 
i Eaton eXpert nettverk har kompetanse, erfaring 
og leveringsdyktighet som plasserer dem i første 
rekke av tilbydere. 

Pris og kvalitet er alltid avgjørende for et vellykket 
prosjekt, og derfor er det trygt å velge en tavle-
bygger som har Eaton i ryggen. 



Energivegen 8, 2069 Jessheim, 
www.eldon.com

Vi hjelper deg med å lykkes og med å utvikle tavlebyggevirksomheten 
med effektive elektriske skap- og tilbehørsløsninger som gjør det  
enkelt å montere innvendige komponenter.  

Ettersom vi forstår hvilken nøkkelrolle du spiller i en leverandørkjede, 
satser vi 100 % på å levere til riktig tid

MCS Elektrotavler startet opp i 1998, som en under-
avdeling av installasjonsbedriften M. Carlsen & Sønn 
AS. Vi var på den tiden to personer som bygget tavler, 
pluss en saksbehandler/daglig leder. Vi holdt til i et 
lite lokale ved siden av moderbedriften i Brandbu 
sentrum. Kundene kom stort sett fra installasjons-
markedet, samt våre egne prosjekter.

I 2004 skjedde det store forandringer. Vi innså at 
lokalene vi hadde var blitt for små for oss, så vi flyttet 
til det såkalte Nettlastbygget på Jaren. Der hadde vi i 
utgangspunktet ca. 220m2. I dag legger vi beslag på 
over 1200m2 i samme bygg. 

I 2016 etablerte vi en ny avdeling på Biri, MCS 
Elektrotavler Øst AS, som består av 10 kompetente 
medarbeidere. Alle med lang erfaring innen prosjekte-
ring og produksjon av tavler.

I dag er vi to frittstående selskaper med nært 
samarbeid og 28 ansatte. 

Utvikling fra starten



Utvikling fra starten
MCS Elektrotavler har flere lærlinger, og jobber 
målbevisst med å utdanne flere tavlebyggere. I 2014 
vant vi Fagutdanningsprisen til Elfob (El-Fagenes 
Opplæringskontor), da våre fire lærlinger besto 
fagprøven med karakteren meget godt. Samtidig 
kurses ansatte jevnlig, slik at alle til enhver tid kjenner 
godt til nye forskrifter, normer og produkter.

Vil vokse videre
Det er et stort marked for tavlebyggere. 
MCS Elektrotavler seiler i medvind og skal vokse 
ytterligere. Omsetningen vår har passert 30 millioner 
kroner, og nå sikter vi mot 60 millioner.

Opplæring sikrer kvalitet



Tema:
XXX

Noter om temaet:
xxx

Hovedpunkt 1: xxx

Hovedpunkt 2: xxx

Hovedpunkt 3: xxx

Stock Bilde (JS) 

{XXX}

Bilde

{XXX}

Bilde (JS)

{XXX}

Layoutelementer 

{XXX}

Hos MCS Elektrotavler skal du være sikker på å få 
full fleksibilitet, rask behandling og pålitelig service. 
Arbeidet utføres som avtalt, og produktet leveres 
innen de fristene vi har blitt enige om. 

Dessuten er alt vi gjør, inkludert dokumentasjonen 
vi leverer med produktet, i full overensstemmelse 
med gjeldende forskrifter og normer.

Vi er konkurransedyktige med topp kvalitet 
i alle ledd. 

Rask respons uansett



Tel. 35 93 08 00 - post@gavazzi.no - www.gavazzi.no

Automasjonskomponenter

CARLO GAVAA AZZIVV
A u t o m a t i o n  C o m p o n e n t s

Elektroniske komponenter for styring, måling, regulering og 
overvåking rettet mot industriell automasjon og byggautomasjon

Automasjonskomponenter

Tung på fag, lett på tå!

www.elteco.no

www.jfknudtzen.no  Telefon: 66 98 33 50  

Komplett leverandør på 
• Koblingsteknikk og Rekkeklemmer

• Automasjon og Elektronikk

• Kapslinger, Skap og Koblingsbokser

• Ledninger og Ledningsmateriell

• Merkesystem

• Verktøy

FOCUS ON YOUR SOLUTION

Kraus & Naimer AB Avd. Norge 
Brobekkveien 80, Bygg 12, 0582 OSLO
T: +47 22 64 44 20 • E: ordre.no@krausnaimer.com

Transformatorer & Reaktorer

Tlf. 32 25 15 00 - www.noratel.no

Vi er leverandør av nettanalysatorer, strømtrafoer,  
kWt-målere, jordfeilovervåking  

og kabelgjennomføringer.
Solar Norge AS
Sourcing- og serviceselskap

          Vi gjør hverdagen 
          enklere for deg

www.solarnorge.no

TAKK TIL 
VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE
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DørDør tilbyr ekspress - transport - og lagertjenester. 
Vi er best på fleksibilitet, personlig oppfølging og leveringspålitelighet

Booking: 90 69 19 97 • www.dordor.no

PRESISJON
I HVER KILOMETER

D I N S A M A R B E I D S P A R T N E R I N N E N E L - T A V L E R

Tavlebygging er

kompetanse

KONTAKT OSS

Trond Bergseth

Ole Erik Hansen

Daglig leder / Prosjektleder
Mobil: 406 95 089

trond.bergseth@mcselektrotavler.no

 Prosjek
Mobil: 404 83 199 

ole.erik.hansen@mcselektrotavler.no

AVD BIRI

Kim Olav Vikersveen
Salg-og markedssjef/Prosjektleder

Mobil: 454 87 339
kim.olav.vikersveen@mcselektrotavler.noOla Skarpen

Hallgeir Haga

Torkil Myrvold

Henning Schjerven

Daglig leder / Prosjektleder
Mobil: 932 90 315

ola.skarpen@mcselektrotavler.no

KS/Prosjektleder
Mobil: 911 18 831

hallgeir.haga@mcselektrotavler.no

 Prosjektleder
Mobil: 911 92 957

torkil.myrvold@mcselektrotavler.no

Prosjektleder
Mobil: 453 90 168

henning.schjerven@mcselektrotavler.no

AVD JAREN

SALG

www.mcselektrotavler.no

MCS Elektrotavler AS
Gjefsenmyrveien 5, 2270 Jaren

Tlf.: 61 33 25 20
E-post: post@mcselektrotavler.no

MCS Elektrotavler AS
Fautveien 10, 2836 Biri

Tlf.: 61 33 25 20
E-post: post@mcselektrotavler.no


