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FÖRETAGET RELEK i Höör säljer 
främst elpatroner. En elpatron finns i 
de flesta system som drivs av vatten, 
exempelvis värmesystem, luft- och 
vattenpumpar och värmepannor, för 
att ge ett extra tillskott av värme. 
Elpatronerna finns som back-up när 
systemen inte riktigt orkar med och 
säkerställer att värmenivån blir jämn. 
Elpatronerna finns i en mängd olika 
storlekar och effekter.

FÖRUTOM ELPATRONER säljer 
RELEK många tillbehör som exem-
pelvis olika former av effektvakter, 
som har till uppgift att se till att inga 
säkringar brister. Något som bidrar till 
en kostnadseffektiv elhushållning.
– Vår affärsidé och vår framgång 
bygger dels på att vi har ett stort lager 
så att beställaren får leverans redan 
nästa dag, samt att vi är lätta att nå för 

eventuella frågor från kunden, berättar 
RELEKs ägare och VD Bert-Ola 
Jönsson.

RELEK VÄNDER sig idag främst till 
VVS-installatörer och elektriker, samt 
gentemot tillverkare och i liten skala 
även till grossister. Försäljning direkt 
till privatpersoner har företaget inte. 
Kunderna finns över hela Sverige, samt 
även Norge, Danmark och Finland. 
Mycket försäljning sker via nätet. Hos 
RELEK väljer installatören själv vilket 
antal patroner han vill köpa. En eller 
100 stycken - det spelar ingen roll, pri-
serna är konkurrenskraftiga. Hos flera 
andra aktörer på marknaden måste 
installatören köpa ett större antal för 
att priset ska bli rimligt. Dessutom 
vägleder RELEK installatören så att 
han får rätt elpatron för rätt uppdrag.
– Alla som jobbar hos oss har lång 

erfarenhet både inom branschen och 
inom företaget, säger Bert-Ola stolt. 
De är otroligt duktiga, effektiva och 
ser till företagets bästa.

RELEK HAR idag fyra anställda, varav 
tre är kvinnor. Bert-Ola höjer sin 
personal till skyarna, och beskriver 
dem som både självständiga och 
ansvarstagande. Som ägare och VD 
ger han teknisk support och utvecklar 
personalen.
– Om personalen trivs så stannar de 
kvar, menar Bert-Ola.
Framtiden för RELEK ser god ut och 
att spara el blir ju allt viktigare. Bland 

annat kommer företaget att bredda sitt 
utbud med fler nya produkter.

Varmt och skönt med 
utrustning från RELEK

”Vår affärsidé och vår framgång bygger dels 
på att vi har ett stort lager så att beställaren 
får leverans redan nästa dag”  
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Företaget RELEK i Skåne levererar elpatroner och elutrustning till installatörer och tillverkare - i hela Skandinavien. Flexibla och 
snabba leveranser till bra priser och med hög servicenivå har blivit ett kännetecken för RELEK. Under 30 år har företaget utvecklat 
en affärsstrategi som gjort dem till ett av de ledande företagen på marknaden.
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