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Generöst utrymme 
ELKO kompletterar med ”Click” kopplingsdosa  
 
ELKO har en mängd olika kopplingsdosor och kompletterar nu med ytterligare en 
innovativ version, ELKO Click. Till skillnad från de flesta traditionella utanpåliggande 
kopplingsdosor saknar den nya versionen skruvar för att fästa locket. Detta skapar mer 
utrymme i dosan och gör den dessutom enklare att montera.  

Avsaknaden av skruvar i locket gör att dosan har mer plats för kopplingar och komponenter 
än traditionella kopplingsdosor. Dosan kommer i två storlekar, varav den mindre av dem har 
ett flertal medföljande tillbehör, såsom dragavlastare, skydd för skruvskallar, etc, som är 
ingjutna direkt i locket för att enkelt finnas tillgängliga vid installationen. 
 
Dosan stängs genom ett tryck i respektive hörn och kan vid behov enkelt öppnas igen med 
hjälp av exempelvis en vanlig skruvmejsel. 
 
Den nya dosan är IP55-klassad och finns i två storlekar; 100x70x45 med nio membrannipplar 
i sidorna och två i botten samt 100x100x45 med tolv membrannipplar i sidorna och två i 
botten.  
 
Dosan är tillverkad i fjällvit halogenfritt 2-komponentsmaterial.  
 

  
Kort om ELKO 
ELKO är en av Skandinaviens ledande producenter av elmaterial och har i över 60 år levererat kvalitetsprodukter till hem och företag. ELKO 
står för hög kvalitet och hållbarhet. ELKO erbjuder innovativa produkter med en modern design inom tre områden; starkström, 
kommunikation och kontroll. Företaget har 200 personer anställda i Norden med huvudkontor i Oslo samt dotterbolag i Sverige. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Olle Nordström, ELKO AB, tel: 08-449 27 08, e-post: olle.nordstrom@elko.se 
 
För praktiska frågor, kataloger och bilder kontakta: 
David Karlsson, Manta PR, tel: 070-601 29 29 e-post: david.karlsson@mantapr.se 
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