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Dimmer 370LED

Stämning högt
och lågt med ny
dimmer
Rekrytering

UTVECKLING MOT
FLER MARKNADER
Flexi+ Hybridring

Hybridfästringen i Flexi+ serien finns i olika
höjd för alla slags installationsbehov.

DCL-familjen växer

Takuttag för mittkrok/skruv är en
efterfrågad nyhet i vårt DCL-sortiment.

Magnus Jennerfalk återvänder till ELKO i
rollen som Key Account Manager. Fokus
ligger på att utveckla nya segment inom
fastighet- och småhus och att positionera ELKO på fler marknader. R

DCL Takuttag i RS Nordic
För installation med mittkrok/skruv

Nytt ELKO DCL takuttag anpassat för äldre takdosa med
mittkrok/skruv. Uttaget har skruvplintar och levereras med
ett plaströr för att isolera anslutningsutrymmet runt mittkrok/
skruv.
Takuttag med mittkrok/skruv är vanligt förekommande i
bostäder byggda under åren av det s.k. miljonprogrammet
och medför ett bra komplement för renoveringsmarknaden.
Uttaget följer gällande DCL-standard och ingår i RS Nordic.

Dimmer 370LED

För LED och kapacitiv last
370LED är en helt nyutvecklad dimmer för stabil ljusreglering
ner till låga nivåer med eller utan nolla. Den är främst
framtagen för att möta behoven vid dimring av LED och kan
även användas för glödlampor, halogen och elektroniska
transformatorer.
Levereras i GLE, RC utförande (bakkantsstyrning). Ingen nolla
krävs (2 ledarsystem), nolla kan anslutas för stabilare
dimring och lägre lägsta nivå.

E-nr

Utförande

Färg

18 851 53

DCL Takuttag för mittkrok

renvit

För montering i standard apparatdosa med ram, utan
fästklor. Avsedd även för kombinationsmontage. Vid utanpåliggande montage används förhöjningsramar.
E-nr

Utförande

Färg

13 631 92

370 LED Dimmer RS

fjällvit

13 631 93

370 LED Dimmer Plus

fjällvit

13 631 94

370 LED Dimmer Plus

aluminium

13 631 95

370 LED Dimmer Plus

svart

13 631 96

370 LED Dimmer RS

renvit

ELKO TCS – teknik för moderna nätverk
Beställ din provbox

ELKO utvecklar TCS kabelsystem för den svenska marknaden
och ger service och support till våra distributörer och certifierade installatörer. Nu belyser vi det kompletta lösningarna
för tele- och dataöverföring lite extra genom olika aktiviteter.
Kontakta gärna din lokala ELKO-säljare för en demo och för
att få en provbox.

Flexi+ hybridring

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.

E-nr

Utförande

14 203 95

Hybridring låg

14 203 96

Highlights nr 2 2021 finns även för nerladdning på elko.se

Hybridring hög

ALLA MÖJLIGHETER MED
RS NORDIC

Redan när RS-serien introducerades för över 30 år sedan
inspirerade Skandinavisk design utförandet av produkternas form och funktion. Användbarhet och enkelhet i
kombination med ett tilltalande yttre står fortsättningsvis
i fokus. I RS Nordic förmedlar vi dessa grundprinciper
fast anpassade efter dagens behov.
Avtryck och intryck
En av de främst fördelarna med RS Nordic är att produkterna passar in i alla slags miljöer, oavsett inredning och
färgval – vare sig produktens syfte är att diskret och sömlöst integreras i inredning, eller accentuera och förhöja
känslan i en interiör. De nya materialet i RS Nordic produkterna gör dessutom apparaterna mer reptåliga och
den renvita kulören består över tid.
Ett attraktivt val
ELKO är en av Skandinaviens ledande tillverkare av elmateriel och finns representerade hos landets grossister
och i bygghandeln. Tillgängligheten gör RS Nordic till ett
attraktivt val i elinstallationen för såväl montörer som
slutkunder.

Ladda ner RS Nordic broschyren på elko.se/downloads R

Fördelar med ELKO RS Nordic
•

Kulören renvit som följer rådande trend och
färgstandard.

•

Ett av marknadens bredaste utbud av apparater

•

Kombinationsmöjligheter som ger flexibilitet i små
som stora projekt.

•

Dimmers och elektronikprodukter anpassade för
dagens standard.

•

Samtida design i minimalistiskt utförande

•

Lättillgängligt för montör och slutkund hos landets
grossister och i bygghandeln.

RAL 9003, kulören på
Nordic-renvit motsvarar
den numera vanligaste
vita färgen hos moderna
undertaksplattor, väggmoduler och väggfärg. Även
standard på lister, dörrar,
fönsterkarmar samt på
lackerade ventilations- och
inneklimatprodukter har
under senare år gått över
till RAL 9003.

ELKO rekryterar KAM

Daniel Holger
Kund/säljsupport

ELKO rekryterar Magnus Jennefalk till rollen
som Key Account Manager med fokus på
Hotell, Bygg/Fastighetsbolag och Prefab/
Småhussektorn. Magnus har en gedigen
bakgrund från branschen och kommer i
sin nya roll att verka över hela landet.

Highlights
hälsar på

DANIEL HOLGER – VÅRT
ANKARE PÅ KUNDSUPPORT
Daniel Holger är din gladlynte kontakt som löser de
mesta på vår support.
Vad gjorde att du valde
ELKO som arbetsgivare?

– I hela mitt yrkesliv har
jag haft ELKO som en
favorit på marknaden och
gillar de snygga och bra
produkterna som alltid
varit lättarbetade.
I 19 år jobbade Daniel som
elektriker, sedan blev det
ett år hos elgrossist innan
han hittade hit.
– När jag fick höra att
ELKO sökte förstärkning
till teamet på kund/säljsupport tvekade jag aldrig.
Nu har jobbat här i snart
fem år.
Vad är det bästa med ditt
jobb?

– Jag gillar flexibiliteten
som kommer med att ha
många bollar i luften och
en varierad arbetsdag.
Kontakt med både grossister, säljrepresentanter
och privatpersoner som
vi hjälper med tekniska
frågor, orderhantering och
logistikfrågor.
Daniel servar även de egna
utesäljarna med produktoch materialfrågor.
Hur spenderar du din
fritid?

Som den hockeyförälder

man är spenderar jag
mycket tid i någon ishall.
En annan passion är att
sitta på jaktpass i skogen
eller bege mig ut på en
fisketur i skärgården.

I treplans-radhuset
kommer jag att
installera mina
ELKO-favoriter
Renoveringsplaner i
drömhuset

Daniel har hantverksyrket i ådrorna och är ofta
hemmets allt-i-allo från
rörmokare, snickare till
elektriker.
– Snart flyttar vi till ett
treplans-radhus som
jag kommer att installera
mina ELKO-favoriter i.
Det blir Plus-seriens svarta
och vita produkter anpassade efter färg och funktion i varje rum.
Har du någon favoritprodukt?

– En produkt jag vill lyfta
fram är vår nya dimmer
370LED. En riktigt bra
dimmer som klarar i stort
sätt alla laster på ett klanderfritt sätt. Produkten
kan användas både med
eller utan nolla. Vi har
många bra dimmers men
tekniken i 370LED slår det
mesta.

Magnus Jennefalk,
Magnus har en lång erfarenhet från
branschen med en mängd olika säljledande Key Account
Manager
roller såväl regionalt som nationellt. Närmast kommer Magnus från Hager Elektro
AB, där han agerat som projektsäljare mot stora projekt och
rikskunder samt Key Account Manager med inriktning mot hotellmarknaden. Innan dess har bland annat ett antal olika roller hos
Ahlsell passerats under karriären. Magnus har även en tidigare
bakgrund på ELKO, där han mellan åren 1998–2008 var regionansvarig för Västsverige.
– Det känns som en väldigt kul och spännande utmaning att
komma tillbaka till ELKO och få vara med och utveckla nya
segment inom fastighet- och småhus, samt att positionera ELKO
på fler marknader i Sverige, säger Magnus Jennefalk.
Rollen som Key Account Manager hos ELKO kommer främst fokusera på Hotell, Bygg/Fastighetsbolag och Prefab/Småhussektorn
med kontakter mot såväl arkitekter och konsulter som slutkunder.
Magnus kommer även ingå i ledningsgruppen och rapportera
direkt till VD. Magnus Jennefalk tillträdde tjänsten den 1 juli.

ELKO Highlightat med RS Nordic
Årets stora lansering av RS Nordic
genomsyrar allt vårt marknadsföringsmaterial. I höstens uppdaterade Highlightat hittar du de
mest frekventa produkterna i nya
kulören renvit. Ladda hem eller
hämta ditt ex hos någon av våra
grossister.

Produktlista Highlights 2 2021
Utförande och sida
370 LED Dimmer RS

370 LED Dimmer Plus
370 LED Dimmer Plus

Plus fv
13 631 93

370 LED Dimmer Plus
370 LED Dimmer RS

Plus alu

Plus sv

RS Classic RS Nordic Övrigt
13 631 92

13 631 94

13 631 95

DCL Takuttag för mittkrok

18 851 53

Hybridring låg

Hybridring hög

ELKO AB
Glasfibergatan 8, Älvsjö
Box 5115, 121 17 Johanneshov
Kundsupport +46 8 449 27 27,
info@elko.se www.elko.se
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14 203 95
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