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TILLBAKABLICKAR
& FRAMTIDSUTSIKTER
I Highlights under 2020 kommer vi följa 
utvecklingen av ELKO i Sverige från vårt 
norska arv fram till dagens spännande 
utmaningar.  RRS möter nya krav

Stort intresse för nya färgen renvit. Här finns 
översättningstabell mellan renvit/fjällvit.

Nytt USB ladduttag
Schukouttag med USB typ A och C samt 
hela 3A laddström för Plus-serien. 

ELKO 75 år! 
Jubileet  
har startat
ELKO 1945 – 2020

Nyheter
och tips från 

ELKO



Highlights nr 1 2020 finns även för nerladdning på elko.se

Laddstation för nya användare
Ladduttag USB A+C 3A Schuko
Ladduttag med USB av typ A och typ C samt hela 3A 
ladd-ström. USB standard 2.0. Utspänning 5V= (+/- 5 %). 
Laddar en eller två apparater samtidigt.  För infällt montage 
i vanlig apparatdosa eller för utanpå- liggande montage i 
förhöjningsram eller hörnbox. Montagedjup 31 mm.

Mot ljusare tider med ELKO renvit
ELKO RS Renvit, översättningstabell
De mest frekventa produkterna i RS-serien finns nu i färgen 
Renvit (RAL9003). Produkterna efterfrågas i allt fler projekt för 
att harmoniera dagens färgsättning på väggar och snickeri-
er. I tabellen kan du enkelt översätta från RS Fjällvit.

Fler laddningsmöjligheter
USB ladduttag 2,4A
Ladduttag med USB av typ A och typ C för infällt montage 
i vanlig apparatdosa eller för utanpåliggande montage i 
förhöjningsram eller hörnbox. USB standard 2.0 komplett med 
ram. Utspänning 5V= (+/- 5 %). Laddar en eller två apparater
samtidigt. Montagedjup 31 mm.

E52 004 80 Ladduttag USB Schuko Plus fv 
E52 004 81  Ladduttag USB Schuko Plus alu
E52 004 82  Ladduttag USB Schuko Plus sv

USB-C

USB-A

Laddstation
USB A + C

E52 003 72 Ladduttag USB A+C Plus fv
E52 003 73 Ladduttag USB A+C Plus alu
E52 003 74 Ladduttag USB A+C Plus sv
E52 003 71 Ladduttag USB A+C RS fv

Renvit Fjällvit
Strömbrytare trapp/1-pol, snabb RS 18 487 21 18 408 22
Strömbrytare kron, snabb RS 18 487 16 18 408 17
Strömbrytare 2-pol, snabb RS 18 487 06 18 408 07
Strömbrytare D-trapp, snabb RS 18 487 26 18 408 27
Strömbrytare, kors, snabb RS 18 487 30 18 408 32
Strömbrytare 3x1pol, snabb RS 18 487 37 18 408 37
Dimmerratt+c-platta RS 13 631 65 18 427 79
Ram 1-fack RS 18 492 01 18 456 01
Ram 2-fack RS 18 492 02 18 456 06
Ram 3-fack RS 18 492 03 18 456 11
Ram 4-fack RS 18 492 04 18 456 16

18 486 76 18 414 17
18 487 86 18 414 71
18 486 90 18 480 90
18 851 43 18 851 44
18 851 50 18 851 40
18 492 48 18 456 40

Uttag 1-vägs med jord, skruv RS 
Uttag 2-vägs med jord, snabb RS
Uttag 3-vägs med jord, skruv RS 
Lamputtag DCL vägg, snabb RS 
Lamputtag DCL tak Snabb RS 
Hörnbox 2-fack RS 
Modularuttag 2x8 infällt C6 TL RS 51 053 43 51 053 61

Inred i mörka kulörer
Svart RS-uttag ett uppskattat tillskott
RS-serien utökades under förra året av två svarta vägguttag 
som svar på ökad efterfrågan för dessa produkter. RS-vägg-
uttag finns i både infällt och utvändigt utförande. Genomfär-
gat mattsvart 2-vägs 16A 250V med skruvanslutning infällt 
med jord.

E18 414 80 Uttag 2-vägs infällt 
E18 419 81 Uttag 2-vägs utvändigt



Del 2, Highlights sommar: Lys upp med stil   R

Bakelitpress i Sandvikafabriken  
och varuleverans på väg ut till kund.  

Hörnboxen för montage av infäll-
da produkter exempelvis under ett 
överskåp i köket känns i dag självklar. 
Den kom ut på marknaden i slutet 
av år 2000 och ELKO var först med 
produkten. Efter nära samarbete 
med installatörer sågs behovet 
av ett praktiskt och diskret sätt att 
montera främst vägguttag vid köks-
bänkar. Utformningen medger också 
möjlighet att fästa boxen enbart 
i skåpens underkant och därmed 
slippa ta hål i kaklet. Nu mer ser vi 
hörnboxar både som bordsboxar 
och ovan eller under hyllor i de flesta 
miljöer och med varierande kombi-
nationer av installationsapparater 

monterade. Med den nu också helt 
nya hörnboxen från ELKO kan man 
bygga kombinationer från 1 till 5 fack 
vilket gör användningsområdena 
ännu större.

En självklar ingrediens i svenska kök fyller 20
Innovationer från ELKO – Hörnboxen

Varför har ingen tänkt 
på detta tidigare?
Nyhetsbladet ledaren 
från ELKO år 2000.

Från enkel strömbrytare i 70-talshem 
till den senaste dimmertekniken.

RELATION ÖVER GRÄNSERNA  
Vi har en lång tradition som en stark leverantör av installationsmateriel. Våra 
samarbetspartners och kunder är våra viktigaste ambassadörer och genom ett 
löpande samarbete utvecklas hela tiden sortimentet för att möta efterfrågan på 
teknik och design i smarta kombinationer. 

Stor tillväxt i efterkrigstidens Norge
Företaget som blir ELKO har sin början i Oslo, Norge. Det var ingenjörerna Ervik 
och Kristensen som efter andra världskriget såg en stor efterfrågan av elektrome-
kaniska produkter. Norge var i behov av återuppbyggnad efter kriget vilket ledde 
till en snabb expansion och växande sortiment. 
1961 samlades produktionen i en ny fabrik i Sandvika, men behovet av större 
lokaler blev snabbt ett faktum och 1970 stod fabriken i Åmot klar. Den fick snabbt 
smeknamnet Sverigefabriken tack var den ökade exporten till Sverige.

Svensk etablering tar fart
AB Elagenturer hade sedan mitten av 60-talet representerat ELKO på den svenska 
marknaden och skapade försäljning främst genom grossister. När spadtaget togs 
för miljonprogrammet öppnades med ens en enorm marknad för byggrelaterade 
produkter, bland annat installationsmateriel.
ELKO var då marknadsledare i Sverige med över 50 procents marknadsandel. Men 
det var först i oktober 1971 som närvaron formaliserades genom skapandet av 
dotterbolaget Elektrokontakt AB som efter ett antal år bytte namn till ELKO AB. 
Det svenska huvudkontoret har sedan dess legat i Stockholm med omnejd, under-
stött av lokala säljare över hela landet.

Tillsammans förenklar vi vardagen
Många nya ELKO-produkter såg dagens ljus under perioden 1980-2000, med lan-
seringar av den nu klassiska RS-serien och hörnboxen samt några mindre lyckade 
satsningar såsom Tikli kabelstegar. Det som kännetecknar framgångarna är den 
lokala förankringen med ett nära samarbete med aktörer på marknaden i alla led.   



Tomas har bakgrund som 
elektriker och därefter 
utesäljare hos Ahlsell, då 
han av en tillfällighet kom 
i kontakt med ELKO. När 
sedan en tjänst blev ledig 
sökte Tomas och har i april 
2020 jobbat 19 år på ELKO 
som säljare med ansvar för 
Malmö med omnejd.

Hur ser din arbetsdag ut?
– Jag ser mig lite som en 
ensamvarg eftersom jag 
har kontoret hemma och 
det blir många timmar i 
bilen till och från kundbe-
sök. Men väl ute på plats 
ser jag fördelarna med 
jobbet. Att få hjälpa alla 
från arkitekter och instal-
latörer till byggbolag med 
problemlösningar, vara 
kreativ och bolla idéer.

Tomas arbetsdag kan även 
innebära medverkan på 
mässor och minimässor 
hos grossister samt olika 
slags kundaktiviteter och 
sportevenemang. 
– För mig är mötet med 
människor det allra vikti-
gaste. Jag tar mig hellre tid 
för kunden genom person-
ligt möte än att kommuni-
cera via e-post och sms.

Vad händer i ditt distrikt?
– Byggtakten är hög i 
Öresundsregion. Ibland 
är ledtiderna så slimmade 
att det tvingas till kortsik-
tiga lösningar. Fler bör 
uppskatta bra underarbete 
med rätt dosinstallationer. 
Eftertanke och planering 
skulle ge bättre resultat.
Projekt som jag är stolt 
över att få jobba med är 
omvandlingen av gamla 
konserthuset i Malmö till 
Choicehotell, och Hotell 
Fritiden & Konferens i 
Ystads gamla badhus.

Några produkttips som
du vill dela med dig av?
– Mitt designintresse 
avspeglar sig i de produk-
ter som jag vurmar för. 
Glasramar i Option-serien 
tycker jag alltid gör instal-
lationen extra stilig och de 
nya Layerramarna skulle 
jag vilja se i fler projekt.

Golfresor och dans
Ledighet tillbringar Tomas 
med golfresor, dans och 
att ”snickra” på sommar-
stugan.
– Mitt fritidsboende funge-
rar som testanläggning för 
ELKO-produkter. Det är 
kul att se hur de fungerar 
i miljö och det hjälper mig 
dessutom att finna argu-
ment till att sälja in dem 
mot kunderna. 

MÖTET MED MÄNNISKOR 
ÄR DET ALLRA VIKTIGASTE

Tomas Kvist
Säljare Syd

Mitt fritidsboende 
fungerar som 
testanläggning för 
ELKO-produkter

Mustaschkampen 2019. Resultat av 
insamlingen
Ett stort tack till alla kunder som på olika sätt bidragit i vår 
insamling till Mustaschkampen. Det har under hösten pågått
en hörnbox-kampanj i de flesta grossistbutiker samt försäljning 
av mustaschpins där ELKO dubblat försäljningssumman. Detta 
har sammanlagt inbringat 52 739 kronor som oavkortat går till 
Prostatacancerförbundet och deras utbildning och forskning om 
prostatacancer.

Plattform för nya 
projekt
Hos Showrooms by MAKAJO finns 
möjlighet för slutkunder att titta 
på designserier från ELKO. Boka ett 
möte i de inspirerande lokalerna 
tillsammans med slutkunden 
inför materialvalen i dina projekt.

Stockholm, Brännkyrkagatan 82
Göteborg, Barlastgatan 2
Malmö, Nordenskiöldgatan 6
Öppettider: mån-tors 8.30-17.00, fre 8.30-15.00

ELKO AB
Lumaparksvägen 7,
Box 5115, 121 17 Johanneshov
Kundsupport +46 8 449 27 27,
info@elko.se   www.elko.se

Highlights
hälsar på

Nyheter &
aktiviteter

Produktlista Highlights 1 2020
Utförande och sida Plus fv Plus alu Plus sv RS

Ladduttag USB Schuko (2) 52 004 80 52 004 81 52 004 82
Ladduttag USB A+C (2) 52 003 72 52 003 73 52 003 74 52 003 71
Uttag 2-vägs infällt (2) 18 414 80
Uttag 2-vägs utvändigt (2) 18 419 81

Ny adress från 2020-03-09
Från och med 8 mars finns ELKO på Glasfibergatan 8 i Älvsjö.  
Postadressen är Box 5115, 121 17 Johanneshov.
Telefonnummer är som tidigare 08-449 72 27.




