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Men, när de behövs måste de fungera & finnas i tillräcklig omfattning!

Våra produkter ska helst 
aldrig användas.

Vi chansar inte!



• Våra produkter ska motsvara eller överträffa dina  
 förväntningar, oavsett kategori (high-, mid- eller low-end).

• Kvalitet, driftsäkerhet, livslängd och i många fall design, har   
 högre prioritet än pris.

• Det finns alltid ett syfte när nya produkter väljs in i vårt   
 sortiment. Vi försvårar inte dina produktval genom  
 att ha flera liknande produkter.

Vad vi har gjort, gör och kommer arbeta efter är vår 
produktpolicy, som ger oss oslagbar kvalitet.

Projektering av nödbelysning är komplext 
Ofta är det upp till projektören att tolka regelverken. Alla våra säljare är utbildade 
på de regler som gäller för nödbelysning och kan svara på de flesta av dina frågor. 
För att ytterligare kunna spetsa våra kunskaper har vi skapat en projekteringsgrupp, 
vår innesäljavdelning. De projekterar och tolkar regler varje dag till projekt runt om 
i hela vårt land. Det ger oslagbar kunskap om i vilken omfattning nödbelysning 
måste finnas, utan att överdimensionera, i alla tänkbara typer av projekt.

Ett enda stort showroom 
Besök oss gärna för att prata projekt eller titta 
på produkter. Praktiskt taget hela vår fastighet i 
Linköping är som ett stort showroom.

• Få demonstrerat hur olika adresserbara 
system fungerar, se för- och nackdelar i 
verkligheten.

• Prova molnlösningen Naveo, se hur enkelt 
det faktiskt är!

• Hur mycket är egentligen 1 lux? I vårt ”lux-
rum” får du viktiga insikter i hur ljus upplevs, 
att det är skillnad för ögonen att anpassa sig 
från kraftigt ljus jämfört med svagt till 1 lux.

• Här har du också möjlighet att vara med om 
verklighetstrogna utrymningsövningar, med 
och utan nödbelysning.

Skicka in ditt projekt till projekt@bergdahls.com 
Vill du ha projektering utförd i CAD? Skicka då DWG-filer.

TEAM 
 Region Mitt 
Till er tjänst!

Vi chansar inte!



Hämtlager i Linköping 
Är du ute i sista minuten? Vi har huvudkontor och hämtlager 
i Linköping med de mest frekventa produkterna. Här kan du 
hämta samma dag. I vår reception blir du mottagen av Monica 
som lämnar ut produkter vardagar 07.30-16.30. Samma tider 
finns våra innesäljare/projektörer på plats om du vill prata 
projekt, har någon fråga om nödbelysning eller bara är sugen 
på en kopp kaffe.

Välommen till Norra Stånggatan 5.

Snabba 
leveranser! 
Vi har ett stort lager för 
omgående leverans. 
Lagret delar ytor med vår fabrik 
i Horn. Härifrån skickas produkter varje dag, inte bara till 
Sveriges alla hörn utan även till Norge, Danmark med flera länder.


