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Stiftsvej 14
DK-7100 Vejle
Tlf. 75 800 310
Fax 75 800 320 
info@mto-electric.dk

Scan koden med din smartphone og 
besøg www.mto-electric.dk

Følg os på de sociale medier

280115

Vi tilbyder et bredt lagerført program af el-komponenter, skabe og bokse, tilbehør samt en række nicheprodukter. Vi har mere end 30.000 

varenumre og er lagerførende på en meget stor del.

Vi har stort fokus på individuelle behov og tilbyder skræddersyede løsninger baseret på dine ønsker f.eks. specielle tekniske data, dimensioner, 

hultagning eller farver. Vi har egen montageafdeling og samarbejder med leverandører, som kan specialfremstille produkter.

Vi tager forbehold for fejl

WWW.MTO-ELECTRIC.DK


