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ELKO står starkt

OPTIMISM TROTS 
VÄRLDSLÄGET
När olika faktorer i omvärlden så tydligt 
skakar om vår vardag ser vi på ELKO 
ändå positivt på framtiden och gör vårt 
bästa för att vara en trygg partner säger 
VD Peter Wotz.   R

Mindre pill på plats
Förkonfigurerad impulsfunktion  
(återfjädrande) medför enklare montering. 

Nytt högeffektivt USB-uttag
Snabbladdande USB Power Delivery med en 
effekt på upp till 45 W.

Hållbart alternativ 
på hotell Draken

Nyheter
och tips från 

ELKO

Ocean Plastic

Lansering 
Q3 -22



Highlights nr 1 2022 finns även för nerladdning på elko.se

USB ladduttag A+C PD 45w
Högeffektiv insats 45W
USB typ A och typ C med ny högeffektiv insats på 45W som 
möjliggör förbättrad laddning av både mobila enheter och 
bärbara datorer.
Laddspänningen anpassas efter anslutna enheter till 5V, 
12V  eller 20V. Standard USB A: 1.5A, USB C: 3,0A. Utspänning 
5V=(+/- 5 %). Levereras utan ram för infällt montage i appa-
ratdosa eller för utanpåliggande montage i förhöjningsram 
eller hörnbox. Montagedjup 31 mm.

E-nr Utförande Färg

52 006 20 Ladduttag USB A+C 45W Plus Fjällvit
52 006 21 Ladduttag USB A+C 45W Plus Svart
52 006 22 Ladduttag USB A+C 45W RS Renvit

Impulstryckknapp
Förenklar med förkonfigurerad impulsfunktion
ELKO-tryckknappsbrytare finns nu med förkonfigurerad 
impulsfunktion (återfjädrande) vilket medför enklare 
montering. Produkterna används vanligtvis tillsammans med 
dimmerpuck. Finns i både RS- och PLUS-sortiment och som 
både enkel- och dubbeltrapp. Levereras utan ram för infällt 
montage i vanlig apparatdosa eller för utanpåliggande mon-
tage i förhöjningsram. Montagedjup 31 mm.

E-nr Utförande Färg

18 408 02 Trapp/1-pol impuls, snabb RS renvit
18 480 02 Trapp/1-pol impuls, snabb Plus fjällvit
18 485 02 Trapp/1-pol impuls, snabb Plus svart
18 408 03 D-Trapp impuls, snabb RS renvit
18 480 03 D-Trapp impuls, snabb Plus fjällvit
18 485 03 D-Trapp impuls, snabb Plus svart

Ljussatt ram
Stämningseffekt och funktion
Skapar ett diskret ljus från baksidan av ramen mot väggen. 
Kan användas som indikatorlampa eller som dekoration.  
2 st LED och en plaststav i varje ljusram ger ett jämnt, diskret 
ljus från baksidan av ramen. Justerbar ljusstyrka. Drivs av en 
minitrafo som placeras i dosan. Strömförbrukning inklusive 
trafo: 2mA-13mA AC. LED: 2,8-3V DC. Tillbehör: E18 488 35 för 
montage på vitt uttag, E18 488 30 för montage av vit brytare.

E-nr Utförande Ljus

18 488 83 Ljusram, 1-fack trafo vitt
18 488 84 Ljusram, 2-fack trafo vitt
18 488 85 Ljusram, 1½-fack trafo vitt
18 488 81 Ljusram, 1-fack trafo blått
18 488 82 Ljusram, 2-fack trafo blått
18 488 86 Ljusram, 1½-fack trafo blått
52 021 21 Transformator 230V/24VAC-20r

Dimmer 370LED
För LED och kapacitiv last
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 glöd-
lampor, 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.
För montering i standard apparatdosa med ram, utan fäst-
klor. Avsedd även för kombinationsmontage. Vid utanpålig-
gande montage används förhöjningsramar. Montagedjup 
27 mm.

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
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Återvunnen havsplast 
möter hotellgästen
Göteborgs skyline får ett nytt landmärke när Nordic Choice 
Hotels utvecklar K-märkta Folkets Hus och biograf Draken 
till det 453 rum och 33 våningar höga Clarion Hotell Draken.  

Det pågår febril aktivitet på den stora byggarbetsplatsen 
när vi besöker Olof Jörneman Marshall som är projektleda-
re på Nordic Property Management. Clarion Hotel Draken 
kommer att bestå 26.000 m2 nykonstruktion. Ytterligare 
6.000 m2 befintlig yta av Folkets Hus blir ombyggt till entré/
reception, lobbybar, restaurang, nattklubb med mera. Bio-
graf Draken får en varsam restaurering till sin forna glans. 

Hotelldrift med tydliga miljömål
Rundturen startar i det så kallade vardagsrummet med 
flera sociala ytor, bland annat ett bibliotek med bevarade 
K-märkta vägg/golvplattor och pelare. Här tas hänsyn till 
minsta detalj såsom att hitta rätt kulör av originalputsen.
Från den publika delen tar vi oss upp till ett av standard-
rummen. 
— Innan vi uppför alla rum finjusteras detaljerna i ”prov-
rummet”. Vi testar komfort och funktion och tillför den 
glitter och bling som ska känneteckna Clarion, säger Olof 
Jörneman Marshall. 
Nordic Choice Hotels har dessutom en mycket omfattande 
miljöpolicy och jobbar ständigt för att utveckla hållbara 
lösningar för klimatet genom förnybar energi och minska 
användningen av miljöfarliga produkter. Under 2019 blev 
alla hotell helt fria från onödiga plastprodukter.
— När ELKO Ocean Plastic presenterades för oss såg vi 
direkt det positiva i ett mer hållbart alternativ för elinstal-
lationen. Dessa komponenter är en stor del av interiören 
och att få möjlighet att visa hotellgästen produkter av åter-
vunnen havsplast känns helt rätt i vårt miljöarbete. 

Produkter för hotellkoncept
ELKO Hospitality är ett koncept med lösningar och valmöj-
ligheter som följer de förväntningar som kan ställas på ett 
modernt hotell. Nordic Choice och ELKO har ett gott sam-
arbete där ELKO levererar design och elektronik till flera 
hotell inom Nordic Choice gruppen i Norden. 

Magnus Jennefalk, Key Account Manager på ELKO och 
Olof Jörneman Marshall hisnar över utsikten från ett av Hotell 
Drakens gästrum.

I många av hotellrummen från våning 15 och uppåt installe-
ras ELKO Plus Ocean Plastic som en del av hotellets miljöprofil.

— När ELKO Ocean Plastic presenterades 
för oss såg vi direkt det positiva i ett mer 
hållbart alternativ för elinstallationen. 

— Vi vet att det finns många entreprenörer och elektriker-
företag som är måna om hållbarhet och som vidtar en rad 
åtgärder. Nu får de för första gången även möjlighet att 
välja mer miljövänligt elmateriel. Ambitionen är att utöka 
havsplastsortimentet på sikt, avslutar Peter Wotz, VD ELKO 
Sverige.

Snabbfakta ELKO Ocean Plastic
• Produkterna produceras av återvunnen havsplast från 

kasserade fiskenät (spökgarn). 

• Av de synliga yttre detaljerna (ram, vippa, kåpa med 
mera) är 85% återvunnen polyamid, varav 65% till-
verkats av kasserade fiskenät och resterande 20% av 
annan återvunnen plast. 15% består av glasfiber. 

• Jämfört med polyamid som tillverkats på traditionellt 
vis så minskar Co2 med 82% (ytterhöljet på produkten). 

• Ocean Plastic ingår i designserien ELKO Plus vilket  
medför en beprövad och omtyckt konstruktion.

Läs mer om Ocean Plastic på www.elkooceanplastic.se   R

ELKO Ocean Plastic 
har en vågsymbol 
präglad på fronten.



Michael Druse har region 
Stockholm/Sörmland som 
sina domäner och har säljet 
i ådrorna.

Hur kom du i kontakt med 
ELKO?
– Jag hade varit anställd på 
ett annat leverantörsbolag 
i endast tre månader när 
en plats på ELKO öppnade 
upp 2015. VD var Jakob Ros 
och jag hade klickat med 
honom redan som utesäljare 
på Solar. Jag är ju dessutom 
elektriker i grunden så valet 
av ELKO kändes helt rätt.

Vad är det bästa med att 
vara regionssäljare?
– Träffa mycket människor 
och skapa relationer. Jag 
är lösningsorienterad och 
brinner för att hjälpa. Min 
uppfattning är att vi på 
ELKO är mycket behjälpliga, 
återkopplar och tar väl hand 
om kunden.

Händelserik arbetsvecka
För Druse börjar dagen ofta 
med morgonkaffe klockan 
sex innan 2 till 3 inplane-
rade kundbesök. Han åker 
ut även till grossister och i 
Stockholmsdistriktet servar 
han Ahlsell och Solar medan 
i Sörmland hälsar Druse på 
hos dem alla. Det blir allt 
från frukostdemo till lunch-
mässa och ibland arrange-
mang kvällstid. Måndagar 

ägnas åt veckoplanering och 
inbokning av möten.

Nytänk under pandemin
– När vi inte blev insläppta 
hos grossister var det svårt 
att synas och skapa affärer. 
Det var tufft, vissa dagar 
ville man bara dunka huvu-
det i bordet när kalendern 
gapade tom. Det vi kunde 
göra var att ses utomhus 
så därför blev det många 
golftillfällen. Nu tar jag igen 
avsaknaden av personliga 
möten med råge och dagar-
na är fullbokade.

ELKO-favoriter i huset
– Ladduttag med USB A + 
C tycker jag alla borde ha 
hemma för säker laddning. 
En annan produkt är rö-
relsevakt. När barnen var 
mindre och bodde hemma 
släckte de aldrig ljuset i 
badrummet så jag satte upp 
en PIR inställd på 30 sek och 
sparade på det sättet både el 
och duschvatten.
– I övrigt märker jag att 
många kunder nu väljer RS 
Nordic renvita produkter.  
Ocean Plastic får också 
mycket positiva kommen-
tarer av alla jag träffar. Har 
man produkter som upp-
skattas är det lätt att sälja.

SÄLJPROFFSET SOM SKAPAR
STARKA RELATIONER

Michael Druse
Distriktansvarig säljare, 

Stockholm/Sörmland

Jag är lösningsori-
enterad och brinner 
för att hjälpa!

VDn har ordet!
Våren och ljuset är här som vi har längtat så 
mycket efter. Detta skuggas tyvärr av oro i 
vår omvärld och därav en osäkerhet som vi 
inte upplevt på väldigt länge.

Vi ser att inflation, råvaror och komponent-
brister kan påverka marknaden negativt 
framöver, räntejusteringar kan också på-
verka bostadsbyggandet trots att behovet 
aldrig varit större både av nyproduktion 
men även av upprustning av existerande 
bostäder.
 
Vi på ELKO ser ändå försiktigt positivt på framtiden. Under pågå-
ende pandemi har vi genomgått en flytt av vår produktion och 
vårt lager. Trots utmaningar som detta inneburit så har vi lyckats 
genomföra flera framgångsrika lanseringar (RS Nordic, Flexi+). 
Vi har transformerat oss med ett mer digitalt sätt att arbeta och 
marknadsföra oss, vi har försökt att hålla täta kontakter med våra 
kunder, samarbetspartners och med vår produktion för att säkra 
vårt erbjudande på ett framgångsrikt sätt. Vårt team har tagit 
ett oerhört ansvar för att vi ska kunna fortsätta ge absolut bästa 
lösning för alla. Det är ovärderligt att ha trygga och lojala medar-
betare i dessa tider.
 
Nu gör vi en fantastisk lansering av ELKO Ocean Plastic där vi tar 
steget in i ett mer hållbart erbjudande, fortfarande med samma 
känsla för design och funktion som ELKO Plus ger. Riktigt spännan-
de och en möjlighet att kunna införa miljövänligare alternativ i 
branschen.
 
Vi är en partner med lång tradition och är väletablerade på den 
nordiska marknaden. Vår produktion är till största del beläget 
i Europa och har en fantastisk organisation som finns för våra 
kunder när det behövs.
 
Tack för er uppmärksamhet och ta hand om varandra!

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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Produktlista Highlights 1 2022

Utförande och sida Plus fv Plus sv RS Classic RS Nordic

Ladduttag USB A+C 45W Plus 52 006 20 52 006 21 52 006 22
Trapp/1-pol impuls, snabb 18 480 02 18 485 02 18 408 02
D-Trapp impuls, snabb 18 480 03 18 485 03 18 408 03
Ljusram, 1-fack trafo, vitt 18 488 83
Ljusram, 2-fack trafo, vitt 18 488 84
Ljusram, 1½-fack trafo, vitt 18 488 85
Ljusram, 1-fack trafo, blått 18 488 81
Ljusram, 2-fack trafo, blått 18 488 82
Ljusram, 1½-fack trafo, blått 18 488 86
Strömställare Trapp/1-pol, skruv OP 18 495 21
Strömställare D-trapp, skruv OP 18 495 26
Uttag 2-Vägs med jord, snabb OP 18 495 87
Transformator 230V/24VAC-20r 52 021 21
370LED Dimmer 13 631 93 13 631 95 13 631 92 13 631 96 13 631 94

Peter Wotz, 
VD ELKO Sverige

(alu)


