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EL:MATIK er nu en del af MTO electric a/s. 
 

MTO electric a/s har pr. 1. januar købt alle aktiviteter i EL:MATIK, der for fremtiden vil være en del af MTO 

electric a/s. Tidligere direktør og ejer Klaus Hansen får nyt domæne på salgskontoret hos MTO electric a/s i Vejle 

og skal være med til at styrke salgsindsatsen som Key Account Manager – med salg af både EL:MATIK- og MTO-

produkter. 

EL:MATIK har i 50 år været i konstant dialog med 

kunder og leverandører og slået sit navn fast som en 

troværdig leverandør med produkter af høj kvalitet.  

Virksomheden blev etableret helt tilbage i 1964 

under navnet ELESA ved fabrikant S.A. Pedersen, der 

var en af pionererne, som introducerede den loddefri 

kabelsko i Danmark.  

”Med integrationen af EL:MATIK i MTO electric a/s, 

bliver både produkter, kompetencer og relationer fra 

EL:MATIK videreført i en samlet, styrket organisation, 

som i forvejen har en mangeårig erfaring fra 

branchen”, udtaler direktør Michael Johansen. 

Alle eksisterende produkter bliver videreført hos MTO electric a/s og Klaus Hansen vil fortsat stå til rådighed for 

både eksisterende og nye kunder, som ønsker rådgivning og salgssupport.”EL:MATIK-brandet vil også i fremtiden 

stå som garant for gode priser, hurtig levering og fuld kundetilfredshed“, understreger Klaus Hansen og tilføjer, at 

han ser frem til at fortsætte den gode dialog, som han hidtil har haft med sine kunder.  

MTO electric a/s har indtil årsskiftet været leverandør til EL:MATIK og har derfor kendt Klaus i en årrække.  

”Vi er rigtig glade for at kunne byde Klaus velkommen i MTO og glæder os over at kunne drage nytte af hans store 

produktviden og brancheerfaring”, udtaler direktør Mads A. Velbæk, og peger desuden på det forbedrede produkt-

sortiment, som MTO nu kan tilbyde: ”Med overtagelsen af EL:MATIK får kunderne adgang til et langt større pro-
duktsortiment - specielt indenfor kabelterminering og værktøj til el-branchen”. 

 

MTO electric a/s repræsenterer mere end 40 europæiske leverandører og leverer en samlet palette af el-kompo-

nenter, kapslingsløsninger, tavletilbehør og nicheprodukter. Produkterne lagerføres i vid udstrækning, hvilket 

muliggør dag-til-dag levering. MTO electric a/s tilbyder også kundetilpassede løsninger med f.eks. specielle 

tekniske data, dimensioner eller farver. Produkterne tilpasses i egen montageafdeling eller via samarbejde med 

leverandører, som kan specialfremstille produkter. 

Klaus Hansen kan kontaktes som hidtil, og alle kontaktinformationer fra EL:MATIK er overført til MTO electric.  

 

 
For yderligere oplysninger, kontakt: 

 
Mads A. Velbæk, direktør: Tlf. + 45 75 806 341, mobil: +45 2028 0136 eller mav@mto-electric.dk  
Michael Johansen, direktør: Tlf. +45 75 806 340, mobil +45 2028 0116 eller mjo@mto-electric.dk 
Klaus Hansen, Key account manager: Tlf. +45 7023 4440, mobil: +45 2076 4720, kh@mto-electric.dk 
 

Mads A. Velbæk (t.v.) og Michael Johansen (t.h.) fra MTO byder Klaus Hansen velkommen. 
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