
FÖRETAG

  - Vi levererar en stabil och driftsäker lösning där 
systemen samverkar med varandra. Ett uppkopplat 
hem som du kan styra och övervaka var du än är 
i världen, säger Mikael Brändström som är teknisk 
chef på Eliot. 
  - Hos oss får kunden ett användarvänligt och kli-
matsmart system som skapar många möjligheter, 
fortsätter han. 

Det är TV-tjänst i Linköping som gått ihop med före-
taget Finessum och bildat Eliot Universe.
  - Lokalt kommer det inte ske så stora förändringar, 

men vi ser stor efterfrågan på lösningar som ökar 
komforten och enkelheten i hemmet. Vi skapar 
smarta hem, säger Mikael.
Det gäller att vara steget före och tillsammans blir 
vi starka och erbjuder lösningar och tjänster som 
inte finns på marknaden idag. I ditt Eliot-system 
integreras bland annat bild- och ljud, belysning, 
värme/kyla, solskydd, larmsystem, övervakning, 
passagesystem och nätverk. Vi tillhandahåller allt 
från installatörer och programmerare samt drift-
sätter allt, oftast ihop med samarbetspartners och 
lokala elinstallatörer, fortsätter Mikael.

UPPLEVELSECENTER
TV-tjänst-butiken som ligger på Järdalavägen i Lin-
köping har öppet och lever kvar som vanligt. Här 
visas de senaste TV-modellerna och tillsammans 
med helhetslösningar på funktionella TV-möbler 
med integrerat ljudsystem. Bakom butiken, i sam-
ma lokaler ligger Eliot Upplevelsecenter. Här är det 
uppbyggt med olika hemmamiljöer och konferens-
rum för att visa idéer och ge inspiration. 
  - På Eliot Upplevelsecenter har vi möjlighet att 
faktiskt visa kunderna alla funktioner och de får 
möjlighet att prova på själva.

  - Vi arbetar med långsiktiga kundrelationer och vi 
ställer höga krav på oss själva. Eliot Universe står 
för kunskap och kvalité och levererar unika lös-
ningar efter kundens behov och önskemål. Eliots 
framtida målsättning är att erbjuda marknadens 
bästa kundservice, säger Mikael. 
  - Vårt kundfokus är en stor del av vårt arbete 
och vi är ständigt på jakt efter att utvecklas och 
anammar det senaste inom området. Eliot Univer-
se strävar är att alltid ligga i framkant vad gäller 
smarta miljöer inom alla områden, avslutar Mi-
kael. 
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ELIOT

Eliot erbjuder smarta lösningar till hem, som är lätta att använda för alla i familjen. Eliot arbetar dessutom 
mot företag med konferensrum, kontor och hotell. Eliot erbjuder fastighetsautomation på högsta nivå, såsom 

helautomatisk solskydds-, belysning-, klimat-, ljud- och bildstyrning.

Förenkla din vardag med


