
ELKO
Bordsuttag
Bordsuttag från ELKO ger möjlighet till el och laddning via 
olika funktioner. De monteras enkelt på valfritt underlag 
och förvandlar hem, arbetsplatser och offentlig miljö till 
organiserade ytor utan sladdhärvor.



Mindre trassel på kontoret eller hemmakontoret
Arbetsplatsen genomgår stora förändringar och behovet av 
flexibla, praktiska och snygga lösningar blir allt viktigare. ELKO 
bordsuttag är utvecklade för att uppfylla kraven på moderna 
kontor eller hemmakontor. Produkterna är designade med 
tanke på flexibilitet och kan anpassas när ditt arbetsområde 
utvecklas.

Passar för de flesta ytor 
Bordsuttagen från ELKO kan förutom i bordsskivan också fällas 
in i köksbänkar, möbler och annan inredning i såväl hem som 
offentliga miljöer. ELKO Bordsladdare Qi är IP44-godkänd och 
tillåts därmed placeras på ytor som kan utsättas för vatten, 
såsom i badrum eller ute på terrassen.

Extra komfort i offentliga rum
ELKO bordsuttag erbjuder smarta lösningar för infällning i olika 
underlag och integreras därför enkelt i många olika miljöer. 
Användningsområden kan vara platser inom tjänstebran-
schen, som till exempel hotell, kaféer, restaurang och gym,  
olika publika- och nöjeslokaler samt kommersiella utrymmen, 
exempelvis kontor och konferensrum hos företag.

Laddning har aldrig 
varit lättare
Moderna bordsuttag som ger bekväm 
tillgång till el och laddning. Bordsuttagen 
från ELKO kan fällas in i köksbänkar, 
möbler och annan inredning i såväl hem 
som offentliga miljöer.

Fördelar med ELKO bordsuttag
• Innovativa bordsuttag i två utföranden; med Schuko-

uttag och USB samt Qi trådlös laddning
• Enkla att montera på bord eller andra underlag
• Kan fällas in i köksbänkar, möbler och annan inred-

ning i såväl hem som offentliga miljöer
• Förvandlar arbetsplatser och andra miljöer till 

välorganiserade ytor
• Praktiskt skyddslock mot damm och smuts förenklar 

även vid städning
• Samtida design i minimalistiskt utförande

Uttag nära till hands 
passar utmärkt till 
arbetsplatsen eller till 
konferensbordet.



Två uttag – många 
möjligheter
ELKO bordsuttag kommer i två utföran-
den. Ett praktiskt uttag med el och 
USB-laddning samt ett trådlöst Qi™ uttag 
för trådlös laddning av mobiltelefonen.

Snygg och funktionell lösning
Bordsuttag med kombinerad eluttag och USB-laddning ger 
omedelbar närhet till både el och laddning. Det monteras 
enkelt fast i nivå med valfri yta. En snygg och funktionell 
lösning som gör att du slipper långa förlängningskablar. 
Skyddslocket gör det även enkelt att städa ytan.

Fördelar med trådlös laddning
Med bordsuttag som erbjuder trådlös laddning av telefo-
nen upptäcker man snabbt hur smidigt och bekvämt det är. 
Förutom att slippa leta efter en sladd så minskar slitage på 
telefonens uttag. Med en trådlös laddare räcker det med att 
lägga ner telefonen så börjar den ladda. Den gröna LED- 
indikatorn visar att enheten är aktiv.

Bordsuttag Schuko 1xUSB A
Bordsuttaget ger både strömåtkomst och laddnings- 
möjlighet för mobil och andra enheter med USB ingång.  
Produkten har ett praktiskt skyddslock mot damm och 
smuts. Ansluts med stickpropp och finns i färgerna vit 
och grå.

Med trådlös laddning 
märker du att telefonen 
fortfarande är fullad-
dad i slutet av dagen. 

Bordsladdare trådlöst Qi
ELKO trådlösa laddare är en innovativ lösning baserad 
på induktiv laddningsteknik som är Qi-certifierad för 
säkerställd kompatibilitet. Fungerar för Qi-aktiverade 
mobiltelefoner och andra Qi-aktiverade enheter. Ansluts 
med USB A-kontakt och finns i färgen grå.
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ELKO AB
Postadress: Box 5115, 121 17 Johanneshov 
Besök: Glasfibergatan 8, Älvsjö
Kundsupport +46 8 449 27 27, info@elko.se
www.elko.se

Bordsuttag Schuko 1xUSB A
Levereras med schukouttag och USB A för infällt montage i  
underlaget. Transparent lock fungerar som dammskydd. 
Bordsuttagen levereras avslutade med 2 meter kabel och 
stickpropp för anslutning till eluttag. Laddningskapacitet: 
5V/3.1A. Håltagning sker med 60 mm borr.

E-nr Utförande Färg

11 797 60 Bordsuttag Schuko 1xUSB A vit
11 797 61 Bordsuttag Schuko 1xUSB A grå

Bordsladdare trådlöst Qi
Bordsuttag med Qi-teknik för trådlös laddning av mobiltelefon. 
För infällt montage i underlaget. Den gröna LED-indikatorn 
visar att enheten är aktiv. Bordsladdaren levereras avslutad 
med 2 meter kabel och USB A-kontakt för anslutning. Håltag-
ning sker med 60 mm borr.

E-nr Utförande Färg

11 797 59 Bordsladdare trådlös IP44 2A grå

Ø 60mm

1 2 3

2m

4

2m

Installation
ELKO bordsuttag är avslutat med 2 meter kabel och kontakt 
för anslutande uttag. Produkterna är enkla att montera. Tack 
vare den räfflade ytan på låsringarna kan du vara säker på 
att enheten är väl säkrad där den placeras.

Installationen görs snabbt i 3 enkla steg:

1. Borra ett hål med en diameter på 60 mm
2. Montera bordsuttaget
3. Dra åt låsringen och anslut uttaget


