
ELKO
Hospitality
ELKO Hospitality är ett noggrant urval av produkter som 
lämpar sig extra bra i hotellmiljö. Här kombinerar vi teknik 
i framkant med formmässigt intressanta designserier.

Quality Hotel Match

Nyhet! Hållbara hotellvistelser med 
ELKO Ocean Plastic. Sid 10
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Design och teknik för 
hotellkoncept
ELKO formger och tillverkar unika och hållbara elmateriel som tillför 
funktionalitet och komfort i hem, på arbetsplatser och i offentliga 
rum. Med ELKO Hospitality har vi paketerat all denna erfarenhet 
och kunskap i ett noggrant utvalt sortiment med hög kvalitet och 
genomtänkt design i varenda detalj.

4.  PUBLIKA UTRYMMEN

5. ENTRÉ OCH KORRIDOR

6. USB LADDUTTAG 45W PD

7. RS RENVIT OCH SBART

8. HALL

9. SOVPLATS

10. OCEAN PLASTIC

14. SKRIVPLATS

15. BADRUM

16.  UTOMHUS/SÄKERHET

17.  MILJÖPOLICY

18.  DESIGNVAL OCH DIMMERS

19. SORTILOG

Ljus påverkar vårt humör och välbefinnande, ofta utan att vi tänker på det. Varje rum behöver sin 
belysning utformad för de behov och aktiviteter det är ämnat för. Med en blandning av diffust och 
riktat ljus går det att skapa balans och spänning mellan ljus och skugga. Olika stämningar i samma 
rum gör miljön både funktionell och trivsam.
Downlights och läslampor i Bright-serien ger möjligheter att blanda just diffust och riktat ljus. De 
styrs med fördel av dimmers anpassade för den senaste LED-tekniken. Väggarmaturer och ljussatta 
ramar bidrar i sin tur med ledljus och extra trygghet.

Förutom ljuskällor finns olika vägguttag och flera tekniska lösningar som förhöjer gästens vistelse 
och samtidigt underlättar hotellpersonalens dagliga arbete. Traditionella uttag samsas med uttag 
för mediainstallationer, DCL för takbelysning och USB-uttag samt bordsuttag för de flesta laddnings-
enheter. Produkter såsom kortbrytare, RWC-larm och rörelsedetektorer är väl anpassade för hotell 
och ger extra säkerhet.

På ELKO tycker vi att god belysning och smart teknik ska gå hand i hand, och att det ska vara lätt 
att kombinera dessa funktioner med en lika snygg och genomtänkt design. Därför är våra ramserier 
utformade i olika storlekar, färger och material vilket ger nästintill oändliga variationer.

Med ELKO Hospitality ger vi dig exempel på lösningar och valmöjligheter som följer de förväntningar 
som kan ställas på ett modernt hotell.
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ELKO designserier
Vi på ELKO värdesätter design och upplevelse lika högt som en säker och 
pålitlig elinstallation. Vare sig produktens syfte är att diskret och sömlöst 
integreras i inredning, eller accentuera och förhöja känslan finns inspirationen 
i våra designserier. Flera produkter kan dessutom kombineras och skapa 
unikt personliga uttryck.

Bas
RS-serien i kulörerna renvit (RAL 9003) och nya 
svart (RAL 9005) passar in i alla miljöer, oavsett 
inredning och färgval.

Standard
Modern form i fjällvit (RAL 9010). Plus-serien 
kombinerar en kvadratisk grundform med en 
välvd form på centrumplattan.

Design
Valfrihet som ger plats åt personliga uttryck. 
Låg profil gör den diskret men ändå ett aktivt 
element i rummet. Utförande i svart (RAL 9005).

Option
Naturmaterial i exklusiv design som vågar synas. 
Finns i variationer av bearbetat naturmaterial – 
metall, skiffer, frostad vit, kritvit eller blankt sotat glas.

Bright
LED-armaturer utvecklade för att 
monteras med kombinationsramar 
från ELKO. Läslampa, downlights och  
väggaramtur.

RAL 9003 RAL 9005

RAL 9005 RAL 9005RAL 9010
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Dimmers och tryckknappar
Välkända dimrar som hela tiden utveckals i takt med nya 
ljuskällor.  Dimmrarna lämpar sig väl i de flesta 
installationer och ger goda dimringsegenskaper.

Allt i ett
I kombinationsram för  
dubbelmontage är det 
enkelt att montera appa-
rater horisontellt eller 
vertikalt och fylla med 
teknik för ändamålet.

Bordsuttag
Ett praktiskt bordsuttag med 
schuko och USB-laddning för
mobil eller andra enheter. 
Uttagen är lättmonterade 
för infällning i olika underlag 
och integreras därför enkelt i 
många olika miljöer. Skydds-
lock mot damm och smuts 
förenklar även vid städning.

Utökat svart i RS-serien
Klassiska RS-serien har fått tillskott av 
flera mattsvarta produkter. Passande 
för dova färgskalor och murriga kulörer. 
Finns som infällt och utanpåliggande 
utförande.
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Styrning av externa produkter eller 
system
Impulstryckknapp för styrning av puls- 
reläer, programmerbara logikenheter 
och styrsystem. LED indikering ger en 
visuellt spännande effekt.

Service i fokus
Hotellupplevelsen är så mycket mer än 
en sovplats. Gemensamma utrymmen, 
restaurang och hotellbar har möjlighet 
att skapa känslan av ett andra hem. 
Och det är här som de små detaljerna 
sätter tonen.
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Skapa levande 
rum med olika 
ljuszoner

Kombination av
stämning och funktion
Det första gästen ser på väg till sitt rum är entrén 
och korridoren. Stämningshöjande belysning och 
praktisk elinstallation bidrar till utrymmets funktio-
nalitet.

Nya rumsdimensioner med ljussatt ram
Belysta apparatramar finns med blått och 
vitt ljus. Levereras med en liten trafo som 
ansluts till 230V och placeras bakom 
apparaten i dosan.

Rörelsevakt 10A 160º
En rörelsevakt känner av om något rör sig i 
utrymmet den övervakar och spar på så sätt 
energi. Rörelsevakten har tryckknapp på fronten 
för manuell av/på.

Vägguttag med lock IP44
Ett diskret vägguttag med lock, IP44 för exempel-
vis dammsugaren. Med ett självstängade lock 
döljs uttaget i väggen när det inte används. Kan 
kombineras i olika färger och ramar.

Väggarmatur
Väggarmatur ger ett 
vackert släpljus på golvet 
och fungerar utmärkt 
som ledljus. Tillräckligt 
starkt för att gästen ska 
kunna se genom tittögat 
vad som sker i korridoren.

Inställbar ljusnivå
ELKO downlights
Downlights bygger på samma design som 
strömbrytare och vägguttag vilket medför 
stora valmöjligheter. E-slim armaturen med 
lågt inbyggnadsdjup förenklar montage i 
trånga utrymmen.
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Det nya riktmärket för 
USB-laddning
Bärbar elektronik är en integrerad del av vår var-
dag och används ständigt och överallt. Tillförlitlig 
och snabb laddning är väsentlig vilket medfört 
utveckling av USB-teknik med högeffektiv insats, 
så kallad Power Delivery.

PD 45W

Den höga kapaciteten i USB A+C PD 45W 
gör laddningen mer energibesparande.

USB-C-kontakter
Överför både data (upp till 10 Gb/s) och ström 
(upp till 100 W).

Dynamisk laddning 
Inbyggd sensor upptäcker om temperaturen 
överskrider en viss nivå och saktas laddnings- 
processen ner tills temperaturen sjunker igen.

Högre energieffektivitet
GaN-teknik (galliumnitrid) ger bästa möjliga  
laddningseffektivitet – för energibesparingar 
och ett mindre koldioxidavtryck.

Högre laddningshastighet
Ladda din enhet även när den används och ladda 
batteriet till 70% på bara 30 minuter*.

Mer säkerhet
USB-ladduttag med högeffektiv insats är utrustade 
med skyddsmekanismer som förhindrar effekterna 
av spänningsfluktuationer.

Mer komfort
Ladda din bärbara dator fullt ut direkt via en  
USB-C-kabel. Det innebär att du inte behöver bära 
med dig en separat laddare.

*Den faktiska hastigheten beror på batteriet och typen av enhet.

30 min 21%

70%

Hur snabb är en 
Power Delivery 
laddare?

Standardladdare

Power Delivery
Ladda hem broschyren 
ELKO USB Ladduttag
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Alla möjligheter med  
RS renvit och svart
Det modulära RS-sortimentet erbjuder 
otaliga kombinationsmöjligheter, och 
täcker de flesta installationsbehov både 
när det gäller design och elektronik.

Modernt inslag med RS svart
Efterfrågan på svarta elmateriel har ökat i takt med 
nya inredningstrender för bostäder och offentliga 
miljöer. ELKO möter upp med genomfärgat matt-
svarta produkter i redan beprövad och omtyckt RS-
design. I valet av färgsättning kommer RS svart alltid 
tillföra en sobert elegant känsla.

Följ dagens färgstandard med RS renvit
Den klassiska strömställarserien ELKO RS är ständigt 
aktuell och utgör ett frekvent inslag i elinstallationer. 
För att tillmötesgå rådande trender och färgstan-
dard har RS-serien utökats med den efterfrågade 
kulören renvit. RS renvit i neutral vit matchar färgen 
på lister och andra inredningsdetaljer.

RS-serien

RS renvit

RS svart

RAL 9005
NCS S 9000-N
svart

RAL 9003
NCS S 0500-G
ren vit, klarvit

Avtryck och intryck
En av de främst fördelarna med RS-serien 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 produkterna gör dessutom appara-
terna mer reptåliga och kulören består över tid.

Fyll RS ram med 
Plusprodukt
Svarta produkter i Plus och 
RS delar färgkod RAL 9005. 
Ramar i RS svart är därmed 
kompatibla med utvalda 
Plusprodukter, till exempel 
data- och ladduttag och 
annan elektronik.

Diskret med låga uttag 
Vid utsatta platser eller 
bakom möbler installeras 
med fördel ”låga” uttag. 
Vägguttagen bygger endast 
11 mm ut från vägg. Uttagen 
monteras i 1 ½ dosa. 
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Kortbrytare
Kortbrytare är en enkel lösning för att 
förhindra att belysning står på när 
gästen inte är i rummet. En blå lysdiod 
gör brytaren lätt att hitta.

DCL lamputtag
Den nya standarden för DCL Lamput-
tag medför smartare och snyggare 
belysningsinstallationer som kan drar 
nytta av de senaste tekniklösningarna.

Vägguttag
Verka utan att synas. Infällda 
uttag i Plus-serien bygger 
endast 11 mm ut från väggen, 
utmärkt i en elinstallation 
som inte ska ta blickfånget 
från annan inredning.

Utrymme för diskreta
tekniska lösningar
I rummets entré och hall samsas förvaring och 
andra funktioner på begränsad yta. Behovet av bra 
belysning och rätt installationsdetaljer underlättar 
för gästen.

LED Downlights
Takarmatur i Bright-serien 
monteras med fördel i 
ELKO Flexi+ apparatserie 
som har större invändig 
volym med bättre plats 
för kopplingsklämmor
och styrenheter. 

Kombinationsramar
För infällda strömställare, 
vägguttag eller down-
lights. Ribborna mellan 
hålen är löstagbara, vilket 
möjliggör montage av 
3-vägsuttag i två hål.
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Multifunktionell laddstation
Väl nerbäddad är det skönt att 
ha laddning nära. USB A+C 45W 
med högeffektiv insats enligt ny 
standard möjliggör förbättrad 
laddning av både av mobil och 
bärbara datorer. 

Strömställare
Strömställare med vippa och/eller 
utan ram. Finns med förmonterad 
impulsfjäder för styrning av exem-
pelvis inbyggnadsdimmer.

Läslampa
Flexibel arm erbjuder riktat 
läsljus utan att blända och 
givetvis är den dimbar. 
Bright läslampa finns i fjäll-
vit, aluminium och svart.

Stor valfrihet
Kombinationsramar finns 
i samtliga serier i 1-5 fack. 
Plus finns i tre färger och  
Option i fem designvari-
anter. Välj vilka apparater 
som ska placeras i kombi-
nationsramen.

Tänk gränslösa 
kombinationer 
innanför ramen

Reglera ljuset
Dimmerpuck uppgraderar enkelt van-
lig strömbrytare till dimmer. Pucken 
installeras exempelvis i dosan bakom 
strömbrytaren utan ingrepp i väggen. Option – naturlig stilren design

Optionramarna i bearbetat naturmaterial finns i ett 
brett urval av stål, glas och sten som ger ett effekt-
fullt intryck av rum och interiör. Låt ramen smälta in 
i väggen eller bli ett hjälpmedel för bättre synlighet 
och kontrast från omgivningen.

Exklusiva naturmaterial

Rummets hjärta med det 
väsentliga på armlängds 
avstånd
Sovplatsen ska inbjuda till avkoppling och 
rekreation inför en ny dags aktiviteter. Här 
ligger fokus på bekvämlighet med det 
väsentliga nära till hands.

Dimmerteknik utan kompromisser
370LED är en vriddimmer konstruerad för LED och 
kan även användas för glödlampor, halogen och 
elektroniska transformatorer. 370LED ger stabilare 
dimring och lägre lägsta nivå.
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Hållbara hotellvistelser 
med ELKO Ocean Plastic
ELKO främjar produktion som minskar klimatpåverkan – i alla led. 
Omsorg för naturliga värden är en del av oss. 
Vi tar nu ett stort kliv framåt och lanserar Ocean Plastic, en serie 
elartiklar producerade av återvunnen havsplast från övergivna 
fiskenät. ELKO är det första företaget i branschen att göra en 
sådan tydlig markering för att värna våra hav. Som en ledande 
tillverkare av elmateriel i norden är det ett medvetet val för en 
hållbar framtid.

10

Ocean Plastic
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Havsplastens effekter
Plastföremål utgör den största delen av den marina nedskräp-
ningen. Den globala produktionen av plast har ökat drastiskt 
sedan dess start på 1950-talet, idag produceras det cirka 300 
miljoner ton årligen, och ju mer plast som produceras desto 
mer plastavfall hamnar i marina miljöer. Nedskräpning i haven 
är ett miljöproblem som leder till lidande för många marina 
djur, men det är också ett problem som orsakar stora socio-
ekonomiska konsekvenser.

Tidigare beräkningar visar på att 640.000 ton fiskenät, vilket 
motsvarar vikten av 400.000 bilar, lämnas kvar i havet årligen 
och utgör den största delen av PA (polyamid/nylon) avfall.
Hundratusentals av marina djur mister livet och korallrev  
skadas av fiskenätens havsföroreningar. Övergivna fiskered-
skap utgör 46% av all plast i Great Pacific Garbage Patch.

Fiskenät snärjer djurlivet
Kasserade fiskenät, så kallat spökgarn är en avgörande 
orsak till havsplastens utbredning i världshaven. Moderna 
svårnedbrytbara konstfibermaterial i fiskeredskapen har 
lett till att problemen ökat ytterligare. 

Fiskenäten orsakar stort lidande för djuren och förutom 
fiskar riskerar fåglar och andra marina djur att trassla in 
sig i och kvävas eller svälta ihjäl. I vissa områden kan det 
till och med påverka bestånden med avgörande effekter 
på ekosystemen.
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Jämfört med polyamid som 
tillverkats på traditionellt vis 
så minskar Co2 med 82% 
(ytterhöljet på produkten).
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5. Granulatet ingår i 
utveckling av nya

Ocean Plastic.

1. Fiskenät samlas in vid 
stränder och kustlinjer.

2. Plasten rengörs
noggrant.

3.  Plasten sorteras
och grupperas.

4. Plasten strimlas, 
fördelas och görs 

till granulat.

ELKO Plus Ocean Plastic
ELKO har ingått ett samarbetsavtal med det globala 
företaget DSM som ansvarar för insamlingen av övergivna 
fiskenät utanför Indien. ELKO är först i branschen med att 
producera strömställare, uttag och ramar i havsplast. 
Inledningsvis är det 18 produkter i designserien ELKO Plus i 
färgen svart som finns i havsplast.

DSM mot en hållbar framtid
ELKO Plus Ocean Plastic produceras av havsplast levererade 
av vår partner DSM – ett globalt vetenskapsbaserat företag 
specialiserat på lösningar för hälsa, nutrition och bioveten-
skap. DSM:s strategi är att utveckla innovativa lösningar och 
samarbeten som bidrar till en cirkulär ekonomi som anpassar 
sig till FN:s hållbarhetsmål för klimatförändringar, resursbrist, 
avfall och föroreningar.

Akulon® RePurposed – plast från haven 
DSM arbetar målinriktat för att bidra till renare hav genom den 
nya produktlinjen Akulon® RePurposed. Akulon är en mång-
sidig, högpresterande polyamid och Akulon® RePurposed är 
tillverkad av återvunna fiskenät.

Havsavfall från Indien
DSM använder kasserade fiskenät för att producera den åter-
vinningsbaserade polyamiden Akulon® RePurposed. Fiskenäten 
är insamlade längs Indiens kust (både i havet och på strän-
derna).

Socioekonomiska fördelar
Insamlingen av fiskenät innebär förutom märkbara  effekter för 
miljön en positiv social inverkan. DSM och lokala leverantörer 
skapar arbetstillfällen och utvecklingsmöjligheter hos männ-
iskor som arbetar i leveranskedjan med att samla, sortera, 
rengöra och bearbeta fiskenät.

Framställningen av polyamiden Akulon® RePurposed 
kan sammanfattas i 5 steg:

12
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Sortilog Ocean Plastic

Utförande E-nr:

Kombinationsram 1-fack OP 18 495 01
Kombinationsram 2-fack OP 18 495 02
Strömställare Trapp/1-pol, skruv OP 18 495 21
Strömställare 2-pol, skruv OP 18 495 06
Strömställare Kors, skruv OP 18 495 31
Strömställare Kron, skruv OP 18 495 16
Strömställare 2+1-pol, skruv OP 18 495 41
Strömställare D-trapp, skruv OP 18 495 26
Strömställare Markis, skruv OP 18 495 55
Strömställare Trapp/1-pol, snabb OP 18 496 21
Strömställare Kors, snabb OP 18 496 31
Strömställare Kron, snabb OP 18 496 16
Strömställare D-trapp, snabb OP 18 496 26
Uttag 1-Vägs med jord, infällt, skruv OP 18 495 76
Uttag 1-Vägs med jord, infällt, snabb OP 18 495 78
Uttag 2-Vägs med jord, infällt, skruv OP 18 495 86
Uttag 2-Vägs infällt 440V OP 18 495 97
Uttag 2-Vägs med jord, snabb OP 18 495 87

Design och sortiment
18 produkter i designserien ELKO Plus kommer till att börja med 
att finnas med havsplast som basmaterial. Serien omfattar 
frekventa produkter inom strömställare, uttag och ramar.
För att säkerställa en korrekt ytfinish och enkel anpassning till 
övriga Plus-serien kommer produkterna i havsplast att lacke-
ras på samma sätt som de befintliga svarta produkterna. Det 
ger kombinationsmöjligheter att använda både Ocean Plastic 
och standarddelar i samma installation.

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

Symbol präglad
på fronten.

13
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Smart arbetsyta på 
resande fot
Oavsett affärsresenärens krav på en 
praktisk arbetsstation eller semester- 
firarens önskan om en mediahub, bör 
skrivplatsen innehålla många olika 
tekniklösningar.

USB ladduttag
Finns för både USB A+A och A+C 
och med Schukouttag. Försett 
med både överhettningsskydd 
och en funktion som stänger av 
när telefonen är fullladdad.

Eurouttag
Eurouttaget, med tre brunnar, är ett 
uttag för de platta stickkontakterna 
som ofta finns på elektronikprodukter.

Slimmade vägguttag
Infällda vägguttag i Plus-serien har 
en låg bygghöjd vilket får det att en-
kelt smälta in i väggen. Antennuttag

ELKO har varianter för både
enkel radio/tv och radio/tv med 
satellituttag. Det finns även 
centrumbrickor med endast 
hålen för att kunna använda 
befintliga antennuttag.

För infällda
strömställare

Byggbar hörnbox
Byggdelarna snäpps ihop 
till önskad bredd från 1-5 
fack. Passar alla kombina-
tionsramar i Plus-serien. 

Anpassningsbar
kombinationsram

Mixa som du vill med 3xKeystone
Centrumlock med hålbild för 3xKeystone kom-
plett med ram och två blindlock. HDMI adapter, 
antennuttag, högtalar- och fiberuttag med flera 
finns i sortimentet.
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Timer 8A med 1-vägsuttag i samma enhet
Timers bryter strömmen automatiskt när förin-
ställd tid gått ut och ökar säkerhet och minskar 
energiåtgång. Inställbara tider från: 15 min – 8 h.

Uppfyll gästens krav på 
välbefinnande
I få rum är belysningen så viktig som i badrummet. 
Punktbelysning och en god allmänbelysning bidrar 
både till rummets atmosfär och funktion.

Termostat med touchdisplay
En enkel och användarvänlig termostat där 
golvets eller rummets temperatur tydligt ses i 
displayen. Passar alla typer av elektrisk golv-
värme och övriga värmeelement som drivs 
med 230V spänning.

LED Downlight
Takarmatur för montage i 
trånga utrymmen såsom 
överskåpsbelysning eller i 
badrumstak.

Nattljus
Väggarmatur för belysning 
av exempelvis strömbry-
tare under samma 
kombinationsram eller 
som ledbelysning i badrum 
eller trappa.

Senaste dimmertekniken
ELKO har ett flertal dimrar 
för att ljusreglera de flesta 
ljuskällor. Den senaste dim-
mertekniken ger sömlös 
belysning och kommer i 
kompakt format som ger 
god plats i väggboxen.

Jordfelsbrytare
Uttag utomhus och i våtrum ska alltid vara 
skyddsjordade. Vid nyinstallation eller ut-
byggnad av installationen dessutom krav på 
jordfelsbrytare.

RWC set för ökad säkerhet
Komplett signallarm paket med apparater för en 
normal installation på handikapptoalett inom 
offentliga byggnader och hotell. Renvit och fjällvit 
RWC set kan kompletteras med Plusram för fjällvit.
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Pålitliga installationer 
för utsatta miljöer
För belysning och el i fuktig miljö ställs 
höga krav på materiel och installation. 
Samma gäller vid anslutning av rörelse-
detektorer som både kan sänka 
elkostnad och trygga miljön.

Admiralserien
Admiral IP44 är en serie kapslade produkter i fjällvit eller 
svart. Med unik lösning för kabelingång, kan Admiral 
installeras utan risk för vatteninträngning via kabeln. 
Kapslingstekniken låter eventuellt vatten rinna igenom 
utan att komma åt strömförande delar.

PIR för flexibelt montage
PIR för inomhus och utomhusmontage kan 
sänka elkostnad och ge ett extra skydd mot 
oinbjudna besökare. Detekterar värmekällor 
som rör sig inom övervakningsområdet och kan 
tända en lampa under en tidsperiod.

Smarta lösningar för 
extra trygghetFör våtrum och utomhusmiljö

1-vägsuttag med jordfelsbrytare. 
Med vidarekoppling från utgång på 
sockel kan efterföljande uttag skyd-
das av jordfelsbrytaren.

Ljusrelä
Ett både bekvämt och energisnålt 
sätt att styra sin belysning är med 
skymningsrelä.

Modularuttag STP Box
Ett komplett utanpåliggande 
nätverksuttag för tuffa miljöer. 
Lämplig för industriapplikatio-
ner som kräver ett högt skydd 
eller vid installation av 
IP kameror utomhus.
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ELKO jobbar kontinuerligt med att upprätthålla en håll-
bar produktion och erbjuda marknaden elmateriel som 
håller över tid. Minskad miljöpåverkan uppnås genom 
miljövänlig design, optimerad tillverkning och lång 
livslängd på installerade produkter.

Många entreprenörer och elektrikerföretag är måna 
om hållbarhet och vidtar en rad åtgärder. Med ELKO 
Ocean Plastic får de för första gången även möjlighet 
att välja mer miljövänligt elmateriel.

Miljöanpassad produktion
Produkter från ELKO framställs av de bästa tillgängliga rå-
material, inte bara tekniskt utan också miljömässigt. Produkter 
tillverkas inom, eller nära Norden av miljömedvetna leverantö-
rer. Detta säkerställer ett minimum av transporter vid leverans 
till den nordiska marknaden. Produkter packas och distribueras 
i kartonger framställda av återvunnet material. Pallarna slås in 
i återvinningsbar plast. ELKO har ett kontinuerligt fokus på att 
uppnå en minimal resurs- och materialförbrukning.

Det här gör ELKO 
• följer alla miljökrav i Reach, RoHs och Elretur och WEEE 

direktivet.

• produktionen är certifierad enligt ISO 9001 (kvalitets- 
ledning), ISO 14001 (miljö), OHSAS 18001 och ISO 50001  
certifieringar.

• levererar produkter som uppfyller kraven enligt RoHS och 
WEEE-direktiven. ELKO är anslutet till REPA-registret.

• har ett kontinuerligt miljöarbete med Byggvaru- 
bedömningen och Sunda Hus som bedömer byggvaror 
och erbjuder fastighetsägare medvetna materialval.

• erhåller miljödokument på alla produkter.

Produktion för vardagen 
– och morgondagen
ELKO främjar produktion som minskar klimat- 
påverkan i alla led. Omsorg för naturliga  
värden är en del av oss. Som en ledande  
tillverkare av elmateriel i Norden gör vi 
medvetna val för en hållbar framtid.
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Exempel på vanliga 
kombinationer
Produkter från ELKO kan appliceras i alla våra 
designserier och kombineras i ramar 1-5 fack.

Designval

Strömställare kron kom-
binerat med 1-vägs uttag 
och USB A+C i 3-facksram

Strömställare kron  
kombinerat med USB A+C i 
2-facksram

1-vägs uttag kombinerat 
med USB A+C i 2-facksram

Några av de mest förekommande kombinationerna av  
produkter syns i utföranden nedan. ELKO erbjuder även  
anpassade prefabriserade kombinationer för kostnads- 
effektiva lösningar. Kontakta oss om utbud och offert.
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Anpassningsbara ramval
Kombinations- och förhöjningsramar från 
ELKO är utformade i olika storlekar, från 1-fack, 
1½-fack till 5-fack som kompletteras enkelt 
med en fullskalig apparatserie för moderna 
ljuskällor och senaste elektroniken.

Ram 2-fack 18 488 02
Strömtällare kron 18 481 16
Uttag USB A+C 52 003 72

Strömställare 3x1-pol 
kombinerat med USB A+C/
Schucko i 2-facksram

Ram 2-fack 18 488 22
Strömtällare 3x1 polig 18 485 22
Uttag USB A+C Schuko 52 004 82

Ram 2-fack 18 488 22
Uttag 1-väg 18 481 76
Uttag USB A+C 52 003 72

Ram 3-fack 18 488 23
Strömtällare kron 18 485 16
Uttag 1-väg 18 481 76
Uttag USB A+C 52 003 72

Apparater från ELKO passar i alla våra ramserier vilket medför 
nästan oändliga kombinerationsmöjligheter. Det skapar kreativ 
höjd och kan ge varje projekt sin unika utformning.

Reglera ljuskällan
ELKO har bra lösningar där dimmer och ljuskällor 
ger stämningseffekt och tillgodoser dagens krav.

ELKO har vrid- och puckdimrar med nollanslutning där dim-
merkurvan är mellan 0–100%. Vi har även uppgraderat våra 
dimrar utan nollanslutning parallellt med utvecklingen hos de 
stora LED tillverkarna. Dessa dimrar ger bra dimmeregenska-
per för de flesta ljuskällor i exempelvis retrofit-utförande och 
används därför ofta i befintliga installationer där nollanslut-
ning inte är möjlig.

Dimmer 370LED
För stabil ljusreglering ner till lmycket 
låga nivåer. Ansluts nolledare ökas 
stabiliteten på dimringen och klarar 
extremt låga LED-belastningar (bak-
kantsstyrning) ner till nästan 0W.

Dimmer LED 100VA LED
Låg lägsta dimmernivå. Inställningsbar 
max- och mininivå. Kompakt format 
ger god plats i väggboxen. Softstart. 
Utan nollanslutning. Passar till de flesta 
dimbara ljuskällor.

Dimmerpuck 3-tråd 150W LED
För små laster från 1W och upp till 150W 
LED. Inställningsbar max- och mininivå 
samt startnivå. Dimmernivå 0–100%. 
Med nollanslutning.

Dimmerpuck 2-tråd 100W LED 
För laster upp till 100W LED. Inställnings-
bar max- och mininivå. Kommer med 
monterade anslutningssladdar. Utan 
nollanslutning.
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Hospitality sortilog
Översikt med ett urval ELKO produkter som passar för 
hotellkoncept. För ytterligare information: www.elko.se.

Ramar Plus och RS
Utförande Plus fv Plus sv RS Renvit RS Svart

Kombinationsram 2x2 18 487 90 18 487 92
Kombinationsram 2x3 18 487 93 18 487 95
Kombinationsram 1-fack 18 488 01 18 488 21 18 492 01 18 497 01
Kombinationsram 2-fack 18 488 02 18 488 22 18 492 02 18 497 02
Kombinationsram 3-fack 18 488 03 18 488 23 18 492 03 18 497 03
Kombinationsram 4-fack 18 488 04 18 488 24 18 492 04 18 497 04
Kombinationsram 5-fack 18 488 05 18 488 25 18 492 05 18 497 05
Förhöjningsram 1-fack 18 490 31 18 490 51 18 492 45 18 497 45
Förhöjningsram 2-fack 18 490 32 18 490 52 18 492 46 18 497 46
Förhöjningsram 2-vägs 18 490 06 18 490 26 18 492 44 18 497 47

Ramar Option
Utförande Metall Skiffer Frost glas Sotat glas Vitt glas

Ram 1-fack, cirkulär 18 489 60
Ram 1-fack 18 489 61 18 489 91 18 489 71 18 489 81 18 490 61
Ram 2-fack 18 489 62 18 489 92 18 489 72 18 489 82 18 490 62
Ram 3-fack 18 489 63 18 489 93 18 489 73 18 489 83 18 490 63
Ram 4-fack 18 489 64 18 489 94 18 489 74 18 489 84 18 490 64
Ram 5-fack 18 489 65 18 489 95 18 489 75 18 489 85 18 490 65
Ram 1½-fack 18 489 66 18 489 96 18 489 76 18 489 86 18 490 66

Strömställare
Utförande Plus fv Plus sv RS Renvit Övrigt

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
Tryckknapp 12-24V 18 480 94 18 484 94
Kron 18 481 16 18 485 16 18 487 16
Kron utan ram 18 481 17 18 485 17
Trapp 18 481 21 18 485 21 18 487 21
Trapp utan ram 18 481 22 18 485 22
3x1 polig 18 481 36 18 485 36 18 487 37
Trapp utv. IP44 Admiral 18 873 21

Elektronik
Utförande Plus fv Plus sv RS Renvit Övrigt

Rörelsevakt IP55 13 016 11
Rörelsevakt 10A 160º 13 630 23 13 630 28 13 013 77
Nattljus 18 484 70
Ljusram 1-fack blått Plus 18 488 81
Ljusram 2-fack blått Plus 18 488 82
Ljusram 1-fack vitt Plus 18 488 83
Ljusram 2-fack vitt Plus 18 488 84
Ljusram 2-vägs uttag vitt Plus 18 488 85
Ljusram 2-vägs uttag blått Plus 18 488 86

Teknik laddning/termostat och säkerhet
Utförande Plus fv Plus sv RS Renvit Övrigt

Bordsuttag Schuko 1xUSB A, vit 11 797 60
Bordsuttag Schuko 1xUSB A, grå 11 797 61
Jordfelsbrytare 18 472 37 18 472 39
Kortbrytare 18 480 59 18 484 59 18 486 59
Timer/1-vägsuttag Plus 18 979 77 18 979 79
Uttag vinkl 2x8 C6 Utp TL
Modularuttag 2x8 C6 Utp 51 053 77 51 053 81
Modularuttag STP Box 51 063 52
Datalock 3x keystone 51 055 21 51 055 23 51 055 27
Datajack Croco C6 Utp TL 51 402 54
Uttag USB A+C 52 003 72 52 003 74 52 004 46
Uttag USB A+C Schuko 52 004 80 52 004 82
Ladduttag USB A+C 45W 52 006 20 52 006 21 52 006 22
RWC set 55 045 20
TV IEC Keystone 60 606 96
HDMI adapter 62 002 71
Display termostat 85 818 80 85 818 82 85 818 94

Dimmer
Utförande Plus fv Plus sv RS Renvit RS Svart Övrigt

Dimmer 100VA LED 13 630 94 13 630 98
Ratt/centrumplatta 316/314 13 631 81 13 631 83
LED 2-tråd 100W 13 632 41
LED 3-tråd 100W 13 632 42
Dimmer 370LED 13 631 93 13 631 95 13 631 96 13 631 97

Övrigt
Utförande Plus fv Plus sv RS Renvit Övrigt

Centrumlock antenn 18 408 71 18 408 74
Impulsfjäder Plus/RS 18 405 96
Blindlock 18 488 00 18 488 20
Multidosa 45 14 261 05
Multidosa 14 261 10
Ram utp montage JFB 18 890 71
Hörnbox 2-fack 18 490 72 18 490 92
Hörnbox, byggbar 1-fack 18 490 73 18 490 93
Hörnbox, byggbar mellanstycke 18 490 74 18 490 94

Uttag
Utförande Plus fv Plus sv RS Renvit Övrigt

Uttag 2-väg infällt, RS, sv 18 414 80
Uttag DCL tak, snabb 18 851 40
Uttag DCL vägg, snabb 18 851 47 18 851 49 18 851 43
Uttag 1-väg kapslat infällt 18 480 78 18 484 78 18 414 33
Uttag 2-väg låg, sep. matning 18 480 97 18 484 97
Uttag 3-vägs EURO 18 480 89 18 484 89 18 486 89
Uttag 1-väg 18 481 76 18 485 76 18 486 76
Uttag 1-väg utan ram 18 481 78 18 485 78
Uttag 2-väg std dosa 18 481 86 18 485 86 18 487 86
1-väg Admiral IP44, vit 18 474 35
1-väg Admiral IP44, sv 18 474 07
2-väg Admiral IP44, vit 18 474 33
2-väg Admiral IP44, sv 18 474 34
Sockeldosa 1-fack 18 851 54
Sockeldosa 2-väg 18 492 72
Uttag 1-väg m JFB IP44
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Bright
Utförande Plus fv Plus sv

LED downlight E-Slim 74 750 67 74 750 69
LED väggarmatur 1W 74 597 00 74 597 02
LED läslampa 4W 74 597 06 74 597 08

Bilder från Clarion Hotel Amaranten, Elite Hotel Academia Uppsala, Quality Hotel View, Elite Hotel Borlänge, Comfort Hotel Solna, Elite Hotel Stockholm Plaza, Quality Hotel The Thief

Översättning RAL-NCS
RAL är en tysk färgprovsamling som finns tillgängliga i halvmatta el-
ler blanka färgprover. NCS är svensk nationell standard som beskriver 
och betecknar ytfärger och översätter RAL-registret til visuellt iakttag-
bara egenskaper hos färger i NCS-systemet. 

RAL 9005
NCS S 9000-N
svart

RAL 9010
NCS S 0502-Y
standardvit

RAL 9003
NCS S 0500-G
ren vit, klarvit
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ELKO AB
Glasfibergatan 8, Box 5115, 121 17 Johanneshov
Kundsupport +46 8 449 27 27
info@elko.se   www.elko.se

Magnus Jennefalk
National Key Account Manager
Tel: +46 8 449 27 03, magnus.jennefalk@elko.se

Peter Wotz
TF Försäljningschef
Tel: +46 8 449 27 12, peter.wotz@elko.se

Michael Druse
Säljare, Stockholm/Sörmland
Tel: +46 8 449 27 05 , michel.druse@elko.se

Chris Strandell
Säljare, Stockholm/Gävleborg
Tel: +46 8 449 27 24, chris.strandell@elko.se

Patrik Theander
Säljare, Väst
Tel: +46 8 449 27 22, patrik.theander@elko.se

Magnus Ahlström
Säljare, Mellan/Dalarna/Värmland
Tel: +46 8 449 27 20, magnus.ahlstrom@elko.se

Hans Rustas
Säljare, Norr
Tel: +46 8 449 27 21, hans.rustas@elko.se

Anna Engström
Säljare, Syd/Halland
Tel: +46 8 449 27 23, anna.engstrom@elko.se

Anders Haglund
Säljare, Småland/Östergötland 
Tel: +46 8 449 27 25, anders.haglund@elko.se

ELKO säljteam:

ELKO är en av Nordens ledande tillverkare av elmateriel och finns  
representerade hos landets grossister och i bygghandeln. Tillgängligheten gör 

ELKO till ett attraktivt val i elinstallationen för såväl montörer som slutkunder.

I över 75 år har vi levererat kvalitetsprodukter till hem och företag. ELKO RS  
och Plus är lysande exempel på att vi fortlöpande ändrar och förbättrar  

standarden för design, komfort och funktionalitet i hemmet, på kontoret och  
i offentliga byggnader.

ELKO har ett kontinuerligt fokus på minskad miljöpåverkan i alla led genom  
miljövänlig design, optimerad tillverkning och lång livslängd på installerade 

produkter. I arbetet för mer hållbara alternativ produceras Plus Ocean Plastic  
av återvunnen havsplast.


