
vår 2021.

VDn har ordet!

ACCELERERAD
LANSERINGSTAKT
2020 var minst sagt omställningarnas år 
och många aktiviteter som ELKO räknade 
med genomförs nu istället med accele-
rerad lanseringstakt under 2021.   RFler produkter i Nordic-renvit

Under våren 2021 kommer hela RS-serien 
vara tillgänglig i RS Nordic och kulören renvit.

Ladda lätt utan sladdhärvor
Bordsuttag med Schuko och USB perfekt för 
hemmakontoret.

En helt ny 
dosstandard

Nyheter
och tips från 

ELKO

ELKO Flexi+



Highlights nr 1 2021 finns även för nerladdning på elko.se

Multidosa BigBox
Med generöst anslutningsutrymme
Multidosa BigBox är konstruerad med ett sidofack som ger 
ett generöst anslutningsutrymme för montage av kompo-
nenter som kräver större plats. Det extra anslutningsutrym-
met pressas in i dosan under montering och pressas ut igen 
när dosan är monterad i väggen. Multidosan kan monteras 
i väggar med en tjocklek upp till 24 mm och passar hål med 
diameter 73 mm.

E-nr Utförande Färg

14 203 56 Multidosa BigBox Orange

Gott om plats för Dimmerpuck 2-tråd 
100W LED, E-nr. 13 632 41 och Dimmer-
puck 3-tråd 150W LED, E-nr. 14 632 42.

Utökat sortiment i RS Nordic-renvit
Klassiska RS i ny kulör
De flesta produkter i RS Classic lanseras under våren 2021 i 
nya serien Nordic och kulören Renvit (RAL 9003). Nordic-renvit 
är en efterfrågad nyhet som tagits fram för att tillmötesgå 
rådande trender och färgstandard. Nordic-renvit skapar  
därmed ännu större valmöjlighet i små som såväl stora 
projekt. Se hela sortimentet på elko.se

RS Nordic
RAL 9003 

(NCS 0500)

Både RS Nordic och RS Classic lever sida vid sida men är  
nischade mot olika användningsområden och appliceras 
med fördel i miljöer som framhåller RS-seriens två kulörers 
olikheter.

RS Fjällvit
RAL 9010 
(NCS 0502)

För moderna hem För klassisk stil

ELKO bordsuttag
Laddning har aldrig varit lättare
De nya uttagen 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 organise-
rade ytor utan sladdhärvor. Håltagning sker med 60 mm borr.

Bordsuttag Schuko 1xUSB A för infällt montage i underlaget. 
Transparent lock fungerar som dammskydd. Avslutad med 2  
meter kabel och stickpropp för anslutning till eluttag. Ladd-
ningskapacitet: 5V/3.1A.

E-nr Utförande Färg

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



Ladda ner Flexi+ broschyren på elko.se/downloads   R

ENKELT + PRAKTISKT + 
FLEXIBELT
Flexi+ dossystem ger en helt ny innebörd av hög funk-
tionalitet, låg installationstid och pålitlighet i alla led. 
Större invändig volym och innovativa funktioner samt 
ett brett tillbehörssortiment gör Flexi+ enkelt, praktiskt 
och flexibelt. Ett möjligheternas dossystem anpassat för 
framtiden.

Nytt lock med 
bra grepp.

Hybridring för enkel justering 
och trygg infästning. Vrid 45° 
och dra till önskad nivå.

Stabilt regelfäste  
skruvas på stålregel 
eller skruvas/spikas 
på träregel.

Enkeldosorna är 25% större 
för mer plats till kopplingar 
och puckar.

Montera snabbare och utan 
verktyg med den nya infäst-
ningen av stutsar.

Integrerat skarvstycke för enkla-
re kombinationsmontage.

Möjligheternas dosa
De nya ELKO Flexi+ apparatdosorna har en större invän-
dig volym med bättre plats för kopplingsklämmor och 
styrenheter. Ny hybridfästring från 9–21 mm skivtjock-
lek. Fästringen justeras genom att vrida den 45°. När 
önskad höjd är justerad låses ringen antingen horisontalt 
eller vertikalt. Fästringar finns i olika höjd som vid behov 
kan bytas även efter att vägg-skivor är monterade.
Flexi+ har integrerade skarvstycken och ett brett tillbe-
hörssortiment finns att tillgå såsom stutsar, regelfästen 
och den nya fästringen som gör installationen enklare.

Nya funktioner ger unika fördelar
Flexi+ dossystem följer byggkrav på funktionell, flexibel 
och säker elinstallation. Unika funktioner i Flexi+ medför 
smidig montering för elektrikern och bidrar till kostnads-
effektiva lösningar i renovering, ombyggnad/tillbyggnad 
och nyproduktion.

Hybridringen, ny funktion som står ut –eller inte
Flexi+ enkeldosor är utrustade med en hybridring för enkel 
och säker infästning av önskad installationsprodukt. Ringen 
justeras genom att vridas 45° för att justera höjden på ringen 
i förhållande till väggskivan. Ringen låses när den roteras 90° 
horisontalt eller vertikalt.
Hybridringen är anpassad för väggskivor från 9–21 mm, om 
det monterats dosa för enkelskiva, ringen kan enkelt bytas till 
en högre för upp till maximalt 36 mm väggbeklädnad. Flexi+ 
dosa med hög ring är anpassad för väggbeklädnad  från 
24–51 mm.

Nyheter Flexi+

Hybridringen anpassas från 24–51 mm.

Hybridringen anpassas från 9–21 mm. Vid byte till en hög ring 
kan maximal höjd på 36 mm uppnås.

9 mm 21 mm

51 mm
24 mm



Chris Strandell är senaste 
tillskott i säljteamet för re-
gion Stockholm/Gävleborg.

Hur kom du i kontakt med 
ELKO?
För åtta år sedan gjorde 
jag entré i elgrossist-
branschen. Då kom jag 
tidigt i kontakt med pro-
dukter från ELKO och har 
sedan dess haft dem som 
mina favoriter. Förra året 
poppade det upp på datorn 
att ELKO sökte en regions- 
säljare. Jag behövde en 
förändring så skickade ett 
väldigt spartanskt mail 
som jag fick bra gensvar 
på och sen var bollen i 
rullning.

Vad har du får bakgrund 
arbetsmässigt?
2013 började jag på MEAB 
som butikssäljare och 
blev sedan innesäljare. En 
hopslagning av MEAB och 
STOREL i Täby resulterade 
i SELGA och möjligheten 
öppnades att bli utesäljare. 
Innan MEAB har jag gjort 
allt möjligt.

Hur ser din arbetsdag ut?
Mitt primära uppdrag är 
att trycka ut ELKO-produk-
ter på marknaden. Träffa 
grossen, elektrikern, 
konsulten och beställaren 
för att göra dem uppmärk-
samma på våra nyheter 

och få ELKO att synas 
och höras. Jag arbetar i 
Stockholm med omnejd, 
och i Gävleborg så jag ser 
framför mig kontakter via 
digitala möten som blir allt 
vanligare men även en del 
resande. Att träffas på tu 
man hand är då jag verkli-
gen kommer till min rätt.

Vilken ELKO produkt kan 
du rekommendera?
Jag håller alltid 13 631 15 
varmt om hjärtat. Svart 
ELKO plus dimmer som 
enligt mig är den finaste i 
branschen.

Vad gör du annars i livet, 
på fritiden mm?
På fritiden tar jag hand om 
mina två barn Carmen och 
Lewis eller spelar Padel. 

Trendspaning för 2021?
Svarta detaljer i hemmet 
ser jag blir allt populärare. 
Vilket såklart gynnar vår 
svarta serie som tilltalar 
många med lite högre krav 
på design. Generellt ser 
jag att hållbarhet kommer 
trenda 2021. Möjligheten 
att kombinera tilltalande 
design och ett tydligare 
miljötänk skulle jag vilja ta 
med mig in säljprocessen.

PADELFANTASTEN OM SIN 
ARBETSDAG

Chris Strandell
Säljare Stockholm/

Gävleborg

Svarta detaljer i 
hemmet ser jag 
blir allt populärare.

Mustaschkampen 2020. Resultat av 
ELKO-aktiviteter
Tack till alla som bidrog till insamlingen 2020. Trots pandemiår 
så lyckades vi tillsammans genom olika kampanjer och försälj-
ningen av mustaschpins samla in 28 389 kronor. Summan går 
oavkortat till Prostatacancerförbundet och deras utbildning och 
forskning om prostatacancer.

VDn har ordet!
Många produktnyheter och aktiviteter som 
vi räknade med när vi planerade inför 2020 
blev skjutna på framtiden. Vi fick ställa om 
till ett nytt sätt att arbeta men också ett nytt 
sätt att leva. Det som vi alltid tagit för givet 
var inte längre självklart.
Situationen är ännu inte under kontroll men 
vi ser ändå med tillförsikt fram mot ett 
spännande 2021. Marknaden och ELKO går 
fortsatt bra, så bra att vi nu rekryterar en ny 
KAM med fokus på affärsutveckling. Därtill är 
vi mer redo än någonsin att få ut alla produktnyheter som vi på 
ELKO har längtat efter att få visa upp. Jag är mycket stolt över de 
två stora lanseringarna vi gör nu i vår. 
Utökat sortiment av RS Nordic i kulören renvit. Efterfrågan är 
mycket hög efter produkterna och vi rullar ut dem i snabb takt. 
Sedan har vi det nya dossystemet Flexi+, uppföljaren till de röda 
ELKO dosorna. Respons från marknaden och konstruktiv feedback 
från elektriker har varit mycket värdefull under utvecklingsfasen 
och dossystemet har stor potential. Jag tycker Flexi+ tar dosmon-
tage in i en ny dimension.
Kära medarbetare och samarbetspartners, nu kör vi!

ELKO AB
Glasfibergatan 8, Älvsjö
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 2021
Utförande och sida Plus fv Plus alu Plus sv RS

Bordsuttag Schuko 1xUSB A, grå 11 797 60
Bordsuttag Schuko 1xUSB A, vit 11 797 61
Multidosa BigBox, orange 14 203 56

Peter Wotz, 
VD ELKO Sverige


