”If you can think it,
we can make it”

NYTÆNKNING,
KVALITET,
EFFEKTIVITET

Læs mere

make:net har fokus på nytænkning sideløbende med traditionelle el-installatør
opgaver som nybyggeri, industri og service. Vi er derfor også frontløbere på
det teknologiske område med kompetencer inden for de digitale grene af faget,
såsom overvågning, alarmering, kunstig intelligens og internet of things.
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NYTÆNKNING,
KVALITET,
EFFEKTIVITET
Dedikeret og specialiseret

Specialer

Siden år 2000 har make:net løst opgaver
for en lang række virksomheder og private.
Mange års erfaring er samlet under samme tag,
og vi arbejder med tilbud, projektering og selve
udførelsen ud fra målet om at levere fremtidssikret kvalitet til en fair pris.

make:net projekterer, installerer
og yder service inden for:

Vi er ca. 60 elektrikere, installatører, projektledere
og administrative medarbejdere som spænder
bredt med erfaring og uddannelse indenfor både
den projekterende og den udførende del af faget.
Efter- og videreuddannelse er en naturlig del
af hverdagen.
Vi er frontløbere inden for de nyeste IT teknologier
som internet of things, kunstig intelligens og
videoanalyse, som bl.a. bruges til optimering
af energiforbrug og reducering af processer.
Arbejdsglæde og kvalitet til tiden er omdrejningspunktet for, hvordan vi går til opgaverne.

Kontakt
Kig forbi makenet.dk hvor du kan læse
mere om os og vores projekter og møde
vores medarbejdere. Find os på facebook
eller på LinkedIn. Du er også velkommen
til at ringe til os på 38 862 861 eller
skrive på info@makenet.dk

Boligbyggeri
Erhvervsbyggeri
Elinstallationer
• Service af elinstallationer
• Industri
Bolignetværk
• Fiber og kobberinstallationer
til internet og tv
Teknisk installationer
• Fiberinstallationer, pds,
routere og firewalls
• Adgangskontrol
• Automatiske brandalarmeringsanlæg
• Varslingsanlæg
• Kameraovervågning
• Tyverialarmer
• Dørtelefoni
		
De seneste skud på stammen
• Energivisualisering
• Digitale ejendomskontorer
• Internet of things
• Kunstig intelligens
• Analyse via kamera til detailkæder
• ‘On street’ og ‘single space
detecting’ til parkering
• Parkeringsløsninger med nummerpladegenkendelse ‘free flow’
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