Designanpassade
produkter
från ELKO

Scandic Grand Central

Hotell

ELKO vill som ledande leverantör av designprodukter, inom
elinstallation, ge dig en helhetsbild av lösningar för hotellmiljöer.
I denna folder hittar du färdiga lösningar såväl som inspiration
till unika kombinationer i både utförande och material.

ELKO Hotell
ELKO har genom lång erfarenhet tagit fram produkter för den
nordiska marknaden som är både stilrena och användarvänliga.
Produkterna stämmer väl överens med de förväntningar en gäst
har för att ﬁnna sig tillrätta på rummet. Med ett brett utbud av
produkter i olika färger och material, ger de hotellet möjlighet att
skapa lösningar och funktioner för att passa in i olika miljöer.

ELKO – ett företag i elbranschen sen 70 år tillbaka.
ELKO har tillverkat installationsmateriel i över 70 år, och har hela tiden varit med om att leda utvecklingen i branschen.
ELKO står för hög kvalitet och hållbarhet. ELKO har alltid kommit med innovativa produkter, i tidlös design och med hög kvalitet.
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I utgångspunkt med tre färger på produkterna tillsammans
med ramar i ﬂera storlekar och material ﬁnner du en
nästintill oändlig skala av variation. Utbudet av funktioner
följer de förväntningar du kan ställa på ett modernt hotell.
I uppslagen som följer ger vi dig små exempel på lösningar,
men med den stora valmöjligheten hittar du din stil och
kombination på installationsprodukterna.
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Personliga och unika
designmöjligheter.
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Downlight
ELKO har ett utbud av
downlights som bygger
på samma design som
strömbrytarna och vägguttagen. Här kan du
kombinera olika färger
och antal i ELKOs ramar.

Spar
energi!

Rörelsevakt/PIR
En rörelsevakt känner
av om något rör sig i
utrymmet den övervakar.
En funktion som spar
energi då belysningen
inte behöver vara tänd
när korridoren är tom.

Entré & Korridor
Det första gästen ser på väg till sitt rum
är entrén och korridoren. Redan där är
det viktigt att skapa rätt stämning och
funktion. En stämningsfull belysning som
är tänd vid rätt tillfälle är en sådan lösning.
Produkterna i bilden är några av de som
passar i den typen av utrymmen.
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Väggarmatur
ELKOs väggarmatur
ger ett vackert släpljus
på golvet och fungerar
utmärkt som ledljus.
Tillräckligt starkt för att
gästen ska kunna se
genom tittögat vad som
sker i korridoren.

Städuttag
Ett diskret vägguttag för
exemelvis dammsugaren.
Med ett självstängade lock
så döljs uttaget när det inte
används. Kan självklart
kombineras i olika färger
och kombinationer som alla
andra ELKO produkter.

Automatisk
avstängning
när mobilen är
fulladdad.

USB
Med ELKOs USB-laddare
kan gästen tryggt ladda sin
telefon under natten. USBladdaren är försedd med både
överhettningsskydd och en
funktion som stänger av när
telefonen är fullt laddad.

Läslampa
ELKOs läslampa har
ett riktat ljus från ﬂexibel
arm som erbjuder ett bra
läsljus utan att blända.
Vill man dimra ljuset går
detta bra med hjälp av
ELKOs dimmer.

Kortbrytare
I produktsortimentet ﬁnns även
kortbrytare för att sköta tillgången
till el i rummet. En enkel lösning
för att spara enegi och förhindra
att belysning står på när gästen
inte är där. En blå lysdiod markerar
brytaren så att den är lätt att hitta.

Rum &
Sänggavel
Hotellrummets hjärta är ändå
sängen. Här förväntar sig
gästen att ha det bekvämt.
Förutom roomservice vill man
ha funktioner och belysning
inom en armlängds räckvidd.
Med ELKOs produkter
kombineras allt under samma
ram i matchande design.
Ramar erbjuds i varianter för
att montera från en och upp till
sex produkter. I bilden ﬁnns en
kombination för tre produkter,
med läslampa, USB-laddare
samt en dubbel strömbrytare.
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Enhetlig
design!

Antennuttag
ELKO har varianter för både
enkel radio/tv och radio/tv med
satellit-uttag. Det ﬁnns även
centrumbrickor med endast
hålen för att kunna använda
beﬁntliga antennuttag. På detta
sätt kan man få en enhetlig
design på alla uttag i rummet.

USB
Med ELKOs USB-laddare
kan gästen tryggt ladda
sin telefon under natten.
USB-laddaren är försedd med
både överhettningsskydd och
en funktion som stänger av
när telefonen är fullt laddad.

Stadshotellet Princess i Sandviken. Foto Daniel Wester.

Skrivbord/Arbetsplats
Vid skrivbordet är det lämpligt att ha ﬂera uttag för att
kunna använda ﬂer produkter samtidigt. Till exempel
för datorer och batteriladdare. Datauttag ﬁnns också att
tillgå för att säkerställa en stabil internetuppkoppling.
Antennuttag är också en produkt som ﬁnns för att
säkerställa behovet av TV.
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Modular
Ett vanligt vägguttag av Schuckotyp för att ansluta produkter som
kräver lite mer ström. Det såkallade Euro-uttaget är ett uttag för
de platta stickkontakterna som
ofta ﬁnns på elektronikprodukter.
I ELKOs Euro-uttag ﬁnns tre uttagsbrunnar i ett uttag. Det dubbla
modularuttaget används för telefon
eller datatraﬁk. Allt monterat i
samma ram.

En enkel och
användarvänlig
termostat.

Radio
ELKOs Sound Radio är en enkel
och praktisk radio för att skapa skön
bakgrundsmusik i mindre utrymmen.
Blåtandsfunktion för att enkelt kunna
spela från en annan enhet är en av
fördelarna. Även denna produkt följer
systemet med valbarhet av färger och
kombinationer.

Bright
Samlingsnamnet för ELKOs belysning är
Bright. Med dessa smarta armaturer får
man samma design på alla elprodukter
i badrummet. Vid en renovering så
kan man enkelt byta ramar och få en
annan färg eller ett annat material som
matchar den nya inredningen.

Badrummet
Termostat
En enkel och användarvänlig
termostat där golvets eller
rummets temperatur tydligt ses
i displayen. Passar alla typer av
elektrisk golvvärme och övriga
värmeelement som drivs med
vanlig spänning.
Dimmer
ELKO har ett ﬂertal olika dimrar
för att ljusreglera olika typer
av belysning. Till armaturerna
i Bright sortimentet används
en och samma dimmer. Övriga
belysningar kan kräva andra
varianter av dimmers, men
designen är alltid den samma.

Ett hotellbadrum är en plats
där kunden ofta lägger märke
till design och funktion. ELKO
har ett brett utbud av produkter
som har sin plats i badrummet.
Golvvärmetermostater som ser
till att golvet har en jämn och
skön temperatur, dimrar för att
få en stämningsfull belysning
samt en serie med ljudsystem
för behaglig avkoppling.
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Option Stål, Skiffer & Glas i svart eller vit

Dubbla kombinationsramar:

Skapa atmosfär med ramar av rostfritt
stål runt strömställare, uttag, dimrar och
termostater. Välj mellan linjär design som har
en matt yta och cirkulär design. ELKO Plus
Option är ett tillägg till standard ELKO Plusserien. Ramarna kan användas tillsammans
med alla ELKO Plus-produkter som 1-vägs
uttag, strömställare, dimrar och termostater.

Där ytan som skall installeras inte passar eller
räcker till för en kombinationsram som bygger
på höjden eller längden, så används med fördel
de dubbla kombinationsramarna. Dessa ﬁnns
i utförande 2x2 som är helt kvadratisk och har
plats för fyra standardapparater eller 2x3 som är
rektangulär och har plats för 6 standardapparater.
Dessa ramar ﬁnns i de tre olika färgerna vitt,
aluminium och svart.
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ELKO är en av Skandinaviens ledande tillverkare av elmateriel.
I över 70 år har vi levererat kvalitetsprodukter till hem och företag.
Vår långa erfarenhet kombinerat med viljan till nytänkande gör att
ELKO kan presentera en komplett serie designprodukter.

ELKO AB
Hammarby Kaj 14. Box 5115 121 17 Johanneshov.
Kundsupport +46 8 449 27 27
info@elko.se www.elko.se

