
ELKO ROT
2023
Prognoser pekar mot att ROT kommer att öka successivt de 
kommande åren. Det breda sortimentet av produkter som är 
anpassade för ROT-installationer möjliggör att både teknik 
och design kan mötas i dessa projekt.
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Större ram i upp till 4-fack
Kombinationsram 90x90 används 
för bättre täckning av väggyta vid 
skadad tapet, för stora hål för dosor 
eller vid montage av till exempel 
lamputtag för vägg i kopplingsdosa 
med övergångsramar från ELKO.

84x84 mm

90x90 mm

Tidlös design för små 
och stora projekt
Det breda RS-sortimentet lämpar sig för både 
renovering, ombyggnad och tillbyggnad. 
Med produkter i nya kulörerna renvit och svart 
är nu valmöjligheterna ännu större.

Rummets funktion och storlek spelar en viktig roll för plane-
ring av elinstallation och ljussättning. För att möta de behov 
som rummet ska uppfylla rekommenderas mellan 6-10 belys-
ningskällor som delas in i dekorativ belysning och funktionell.  
Funktionell belysning (arkitektonisk) fokuserar på rumsliga 
kvaliteter och har som uppgift att ge god allmänbelysning. För 
att få bra variation i ljussättningen är det dekorativ belysning 
som sätter stämningen och framhäver saker i rummet – till 
exempel en möbel, ett hörn eller en tavla.

Ett par tips är att först tänka på hur rummet ska användas och 
planera elinstallationen därefter. Flera uttag gör det lättare att 
placera ljuskällor och du slipper skarvsladdar. Ska det finnas 
inbyggt ljus (spotlights), ta med det i ritningen från start. Vid 
fönster, planera för möjlighet till flera ljuspunkter, exempelvis 
med DCL vägg- eller takuttag. Hitta en balans mellan diffust 
och riktat ljus för att skapa olika stämningar, även i samma 
rum. Jobba med mjuka övergångar och sätt samma ljustem-
peratur på alla lampor. Välj med fördel en dimbar ljuskälla.

Kulodosor i 3 stor-
lekar från enkel 
kopplingspunkt till 
plats för puck eller 
drivdon.

Infällda apparater
Det låga utförandet i infällt montage där el och dosor 
är integrerat medför att strömbrytaren inte sticker ut 
mer än dörrfodret. Infällda apparater kan även monte-
ras utvändigt i förhöjningsramar.

Utanpåliggande apparater
Behovet av utanpåliggande montage förekommer i 
olika projekt och det utanpåliggande sortimentet läm-
par sig väl i ROT-projekt (renovering, ombyggnad och 
tillbyggnad). Här tillhandahåller RS-serien flexibilitet i 
installationen och trots sitt kompakta format tillhanda-
håller apparaterna ett gott kopplingsutrymme.

Låga uttag
Vid utsatta platser eller bakom 
möbler installeras med fördel ”låga” 
uttag. I 1½ dosan kommer uttaget 
längre in i dosan. Ett lågt uttag stick-
er inte ut mer än golvlisten.

RS för standarddosa/1½-dosa 23 mmRS lågt för 1½-dosa 10,5 mm
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Naturlig ingrediens i svenska kök i över 20 år 
Med hörnbox monterad under överskåpen blir ut-
tag och annan teknik lättåtkomlig för köksbestyren. I 
Plus-serien finns nu alternativet av en skräddarsydd lös-
ning med Byggbar hörnbox. Byggdelarna snäpps ihop 
och möjliggör en installation anpassad för ändamålet.

Avdelare
Mellanvägg för blandning av el och till 
exempel data i klassiska hörnboxen eller 
förhöjningsramar.

Snäpp ihop
byggdelarna.

Plats för mer med förhöjningsram
Vill man ersätta en infälld kronbry-
tare (2-knappar) med en vriddim-
mer och en tryckknapp, använd låg 
förhöjningsram för att få plats med 
halvinfälld dimmer och utanpålig-
gande brytare i en låg och diskret 
installation.

3

Bottenplatta förenklar montage
Utanpåliggande produkter från ELKO är 
försedda med bottenplatta för enkelt och 
stabilt montage. De har också trots sitt kom-
pakta format ett gott kopplingsutrymme.

Komplettera befintlig installation
Befintligt uttag kan kompletteras med 
förhöjningsram som gör det enkelt att 
gå vidare med utanpåliggande kabel till 
ytterligare uttag. Alla i samma design.

Förhöjningsram
Förhöjningsramar finns i 1–4 fack med höjd 
20 mm för strömbrytare och uttag eller 35 
mm för dimmer, PIR eller uttag. Välj ram 
efter inbyggnadsdjup på de produkter som 
ska användas.
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RS-serien utgör vårt bassortiment och har i decennier  
funnits som en naturlig del i nybyggnation och renovering. 
Produktfamiljen finns nu i två nya kulörer; renvit och svart. 
De nya kulörerna har tagits fram för att tillmötesgå rådande 
trender och färgstandard och skapar därmed ännu större 
valmöjlighet i små som stora projekt.

ELKO RS, med sina eleganta linjer och diskreta uttryck i kulören 
fjällvit etablerade sig som marknadsledande i Sverige i början 
av 90-talet. Sedan dess har byggnadsstil och inredning för-
ändrats. ELKO anpassar därför RS-utbudet till dagens behov 
och levnadsmiljö.

RS-serien är en komplett apparatserie vars fördelar är att pro-
dukterna passar in i alla slags miljöer, oavsett inredning och 
färgval. RS är utformad för snabb, säker, enkel och miljövänlig 
installation. Serien innehåller ett komplett urval av strömställa-
re, vägguttag, dimmer, rörelsedetektor, timer, termostater med 
mera.

De tre kulörerna i RS-serien lever sida vid sida men är nischa-
de mot olika användningsområden. De appliceras med fördel 
i miljöer som framhåller kulörernas olikheter.

Mixa och matcha. 
Valet är ditt
RS fjällvit passar bra i klassisk stil medan de 
neutralare renvita och mattsvarta kulörerna 
gör sig bäst i moderna hem. Design och 
utformning sätter tonen.

RS fjällvit
Lämpar sig i lantlig stil eller vid 
renovering av äldre bostäder.

RS renvit
Passar bäst när man bygger nytt 
eller totalrenoverar.

RAL 9010
NCS S 0502-Y
standardvit

RAL 9003
NCS S 0500-G
ren vit, klarvit

RS svart
Trendriktigt val i mattsvart som 
passar väl in i mörkare interiör.

RAL 9005
NCS S 9000-N
svart
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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.

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.

Modernt inslag med RS svart
Efterfrågan på svart elmateriel har ökat i takt med 
nya inredningstrender för bostäder och offentliga 
miljöer. ELKO möter upp med genomfärgat matt-
svarta produkter. I valet av färgsättning kommer 
RS svart alltid tillföra en sobert elegant känsla. Svart 
efterfrågas även i stor utsträckning där man efter-
strävar retrokänsla.

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.

För utförlig information  
om RS renvit, ladda ner 
produktbroschyren. 

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 apparater-
na mer reptåliga och kulören består över tid.
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Multidosor
Komplettering med apparat i skivväggar sker enkelt med ELKO 
multidosor. Finns som enkel eller dubbeldosa. Önskas extra lågt 
vägguttag så finns också multidosa i 1½-utförande som gör att 
uttaget kommer längre in i dosan.

Anpassningsbart
Såväl vid nybyggnation som vid renovering 
finns behov av anpassningsbara apparater. Välj 
mellan infällt eller utanpåliggande montage.

Fästskruv
I riktigt gamla infällda installationer finns ofta 
plåtdosor som saknar fästskruvar. Dosclips 
kan fästas på doskanten för placering av 
apparater på ett tillfredsställande sätt.

Verktyg som förenklar
Använd ELKO dosfräs vid montage av  
multidosor. En extra ”fräskant” gör att dosan 
kommer in i liv med väggytan.

Kulodosa
I äldre installationer finns ofta ”kuloled-
ning” efter listerna i taket. Med kulodosa 
kan man enkelt göra en avgrening från 
befintlig ledning. Finns i 3 storlekar.

BigBox – generöst anslutningsutrymme
Multidosa BigBox är konstruerad med ett sidofack för montage 
av komponenter som kräver större plats och kan monteras i 
väggar med en tjocklek upp till 24 mm.

Uppgradera ljuskällan
Uppgradera strömställare till 
dimmer med dimmerpuck 3-tråd 
150W LED. Förmonterade anslut-
ningsledningar för snabb och 
enkel installation. Manövreras med 
återfjädrande tryckknapp.

DCL-uttag
Utanpåliggande takuttaget har god plats för montage av 
till exempel dimmerpuck E13 632 41, vilket många gånger 
förenklar installationen framför allt vid kompletteringar och 
ROT. Nu finns även takuttag i RS renvit för mittkrok/skruv 
som är vanligt förekommande i äldre fastigheter.

Enkelt montage 
av dimmerpuck.

Svart är det nya vita
Mattsvarta (RAL 9005) väggut-
tag och strömbrytare i RS-serien 
finns i både infällt och utanpå-
liggande utförande.
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Mixa och matcha med 3xKeystone
Centrumlock med hålbild för 3xKeystone komplett med 
ram och två blindlock. HDMI adapter, antennuttag, högta-
lar- och fiberuttag med flera finns i sortimentet.

Centrumlock

Verktygslösa ”Croco”
Enkel och snabb installation med ”Croco”. 
Verktygslöst jack med alla detaljer i en del 
samt ett mycket kompakt utförande.

Modularuttag
Kompletta utanpåliggande 
modularuttag RJ45 gör det  
enkelt att komplettera nätverk.

Ladduttag USB A+C 3A Schuko
USB-uttag för både infällt och utanpålig-
gande montage. Ett utmärkt uttag för såväl 
hemmakontoret, köket eller andra platser 
där man vill ha en multifunktionell laddsta-
tion som tar liten plats.

Dimmer 370LED – sömlös ljusreglering
Ljus har en avgörande betydelse för atmosfär och funktion i 
hemmet. 370LED är en vriddimmer konstruerad för LED och kan 
även användas för glödlampor, halogen och elektroniska trans-
formatorer. 370LED ger stabilare dimring och lägre lägsta nivå.

Utanpåliggande vägguttag
En ny standard föreskriver större 
antal uttag i moderna kontors- 
och hemmamiljöer. ELKO har flera 
lösningar för snabbkoppling eller 
skruvkoppling.

USB-A

USB-C

Dimmerteknik utan 
kompromisser.

Teknik i hemmet
Hur vi nyttjar vår boyta förändras ständigt. Med 
ny teknik har det tillkommit en mängd förbruka-
re som alla behöver ström-, antenn-, data- och 
USB- uttag. För att möta de nya behoven har 
ELKO tagit fram flera tekniska lösningar.

Sockeldosa med uttag 
samt tom för till exempel 
data.

7
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El för utomhusbruk,  
våtrum och säkra miljöer
För krävande miljöer med högre fuktighet är 
användning av robusta och säkra produkter 
avgörande vid en pålitlig installation.

Fördelen med kapslat
Kapslat från ELKO står pall för fuktiga och dammiga  
miljöer, våtrum och utomhusmiljö som många gånger kräver 
strömställare och vägguttag med hög IP klass. Produkterna är 
märkta Cool climate och klarar temperatur ner till -25C. Det 
finns varianter med ljus som syns bra i mörka miljöer. Mem-
brantätning och bra kopplingsutrymme förenklar installation.

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

Rörelsedetektor för säkerhet och  
energibesparing 
Rörelsevakt 10A 160º med tryckknapp på 
fronten för manuell av/på. Styr ljuset  
automatiskt och spar därmed energi.  
Slavläge: Sänder en puls till en master  
när en rörelse detekteras.

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.

Uppgradera till IP44
Det går även att uppgradera en IP20 (torrt/
inomhus) till IP44 (vått/utomhus), bara ge-
nom att montera en extra tätningssats eller 
en utanpåliggande IP44-dosa. Installera jordfelsbrytare

Lite extra försiktighet är klokt så snart 
el används i fuktiga miljöer. Se därför 
till att elinstallationer i badrum, våtrum 
och tvättstugor alltid är utrustade 
med jordfelsbrytare. Fast monterad 
jordfelsbrytare skall alltid installeras av 
behörig elinstallatör.

Enkel sammankoppling 
Mellanstycke för sammanbyggnad av 
kapslade, utanpåliggande uttag, ström-
ställare och dosor.
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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 Skandinavien av miljömedvetna 
leverantörer. Detta säkerställer ett minimum av transporter vid 
leverans till den skandinaviska 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.

RS svart (RAL 9005)  
Strömställare kron kom-
binerat med 1-vägs uttag 
och USB A+C i 3-facksram

RS fjällvit (RAL 9010) 
Strömställare kron  
kombinerat med USB A+C i 
2-facksram

RS renvit (RAL 9003) 
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 prefabricerade kombinationer för kostnads- 
effektiva lösningar. Kontakta oss om utbud och offert.

Ram 2-fack 18 456 06
Strömställare kron 18 406 22
Uttag USB A+C 45W 52 006 20

RS svart (RAL 9005)  
Strömställare 3x1-pol 
kombinerat med USB A+C/
Schucko i 2-facksram

Ram 2-fack 18 497 02
Strömställare 3x1 polig 18 497 36
Uttag USB A+C Schuko 52 004 82

Ram 2-fack 18 492 02
Uttag 1-väg 18 486 75
Uttag USB A+C 52 006 22

Ram 3-fack 18 497 03
Strömställare kron 18 497 16
Uttag 1-väg 18 497 75
Uttag USB A+C 45W 52 006 21

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

Kombinationsramar
Installera apparater separat i de 
ramar som ingår eller samla flera 
apparater i en kombinationsram. 
Ramar finns i 1–5 fack för att tillgo-
dose de behov som installationen 
kräver.

1. Välj apparater att
placera i ramen

2. Kombinationsramar 
finns från 1–5 fack.
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Hemmiljö kök
Utförande RS fjällvit RS renvit Övrigt

Dimmerpuck 2-tråd 100W LED 13 632 41
Dimmerpuck 3-tråd 150W LED 13 632 42
DCL täcklock för takuttag 18 405 00
Hörnbox 2-fack inkl ram 18 456 40 18 492 48
Hörnbox med 3-vägsuttag skruv 18 456 42
Byggbar hörnbox ändstycke, Plus 18 490 73
Byggbar hörnbox mittstycke, Plus 18 490 74
DCL tak infällt 2-pol 18 851 40
DCL tak utanpåliggande 18 851 41
Extra DCL insats, snabb 18 851 42
DCL vägg infällt RS 84x84, snabb 18 851 44 18 851 43
DCL tak med mittkrok 18 851 53
Förhöjningsram 9 mm 18 952 43
Timerkit Hörnbox, jord 18 979 76

Hemmiljö badrum
Utförande RS fjällvit RS renvit Övrigt

Multidosa BigBox 14 203 56
Multidosa 45 14 261 05
Multidosa, 3 röranslutningar 14 261 10
Tätningsdamask enkel IP44 18 405 81
Tätningsdamask dubbel IP44 18 405 82
Uttag 2-vägs jord, skruv, sep matn 440V 18 414 50 18 486 97
Kombinationsram 1-fack 90x90 18 456 03 18 492 07
Kombinationsram 2-fack 90x161 18 456 08 18 492 08
Display termostat 3600W 85 818 79 85 818 94

Hemmiljö övrigt
Utförande RS fjällvit RS renvit RS svart

Strömställare kron, skruv, fästklor 18 406 16 18 486 16 18 497 16
Strömställare trapp/1-pol, skruv, fästklor 18 406 21 18 486 21 18 497 21
Strömställare D-trapp, skruv, fästklor 18 406 26 18 486 26
Strömställare kors, skruv, u fästklor 18 406 32 18 486 31
Strömställare 3x1-pol, skruv, u fästklor 18 406 37 18 486 36 18 497 36
Uttag 2-vägs, jord, skruv, fästklor 18 414 66 18 486 86 18 414 80
Uttag 2-vägs jord 6x2 snabb 18 414 71 18 487 86 18 419 81
Uttag 1-vägs jord, skruv 18 414 17 18 486 76 18 487 75
Uttag 2-vägs jord, skruv, förhöjningsram 18 414 78 18 492 71
Förhöjningsram 1-fack 20 mm 18 456 30 18 492 41
Förhöjningsram för uttag 23 mm 18 456 31 18 492 44
Förhöjningsram 2-fack 20 mm 18 456 32 18 492 42
Sockeldosa tom 18 958 48 18 851 54
Sockeluttag 2-vägs, jord 18 958 49 18 492 72
DCL tak med mittkrok 18 851 53

Lämpliga ROT-produkter
ELKO har ett brett sortiment av produkter för  
renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Komplett 
produktöversikt finns på www.elko.se

Hemmiljö nätverk
Utförande RS fjällvit RS renvit Övrigt

Centrumlock antenn 18 408 71 18 492 62
Centrumlock Radio/TV/Sat 18 408 73 18 492 63
Kabel U/UTP Slim C6 (305 m), vit 49 320 23
Modularuttag 1x8 C6 LSA, utp 51 051 40 51 043 47
Modularuttag 2x8 C6 LSA, utp 51 051 44 51 043 48
Modularuttag 2x8 C6 TL, infällt 51 053 61 51 053 43
Blindlock 51 064 11
Croco Jack ToolLess UTP C6 51 402 54
Ladduttag USB A+C Schuko 52 004 80 52 004 42
Ladduttag USB A+C 45W PD 52 006 20 52 006 22 52 006 21*

Utomhusmiljö (kapslat)
Utförande RS fjällvit RS renvit RS svart

Ljusrelä IP44 13 016 00
Ljusrelä IP44, svart 13 016 01
Uttag 1-vägs jord, lock, skruv, IP44 18 435 76 18 414 33 18 414 46
Uttag 1-vägs jord, skruv, IP44 18 857 01 18 857 02
Strömställare 2-pol, skruv, IP55 18 857 06 18 854 06
Strömställare kron, skruv, IP55 18 857 16 18 854 16
Strömställare trapp/1-pol, skruv, IP55 18 857 21 18 854 21
Uttag 1-vägs lås, skruv, IP44 18 857 11 18 857 03
Uttag 2-vägs, skruv, lock, IP44 18 857 36 18 857 04 18 897 04
Uttag 2-vägs jord, skruv, IP44, dv infällt 18 857 41 18 857 05 18 897 05

Utanpåliggande
Utförande RS fjällvit RS renvit RS svart

Kulodosa med plint, 64x83x28 mm 14 375 62 14 383 90 14 383 99
Kulodosa tom 14 375 63
Kulodosa liten med plint, 47x69x28 mm 14 383 00 14 383 92
Strömställare 2-pol, skruv 18 409 06 18 494 06 18 498 06
Strömställare kron, skruv 18 409 16 18 494 16 18 498 16
Strömställare trapp, skruv 18 409 21 18 494 21 18 498 21
Strömställare D-trapp, skruv 18 409 26 18 494 26
Strömställare kors, skruv 18 409 31 18 494 26
Strömställare 3x1-pol, skruv 18 409 36 18 494 11
Uttag 6+2-vägs jord, skruv 18 414 94 18 414 89
Uttag 6-vägs jord, skruv 18 414 95 18 414 90 18 414 85
Uttag 4-vägs jord, skruv 18 414 98 18 414 88 18 414 84
Uttag 2-vägs jord, skruv 18 419 71 18 492 77 18 419 81
Uttag 1-vägs jord, skruv 18 419 76 18 492 75 18 419 82

Verktyg och tillbehör
Utförande E-nr

ELKO-kniv med läderslida 12 233 36
Dosclips 14 261 00
Multifräs 16 047 26
Ursparningstång 16 200 04
Multitång för avmantling 16 204 25
Märkskylt för infällt 18 405 92
Märkskylt för utanpåliggande 18 405 93
Fästklor för brytare/uttag 18 405 94
Impulsfjäder 18 405 96

Dimmer
Utförande RS fjällvit RS renvit Övrigt

Dimmer 370LED 13 631 92 13 631 96 13 631 97*
Dimmer 100VA LED 13 630 63 13 631 69
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* Plus-serien komplement till RS svart
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Återförsäljare av ELKO

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

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.


