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Slipp skarvsladdar och försvunna laddare 
ELKO breddar populära serier – nytt multiuttag och USB-
laddare 
 
ELKO har ett flertal strömställar- och uttagsserier för att passa in vid en mängd olika 
installationer med skiftande behov, såväl offentliga miljöer som i hemmet. Den tidlösa 
och klassiska serien, RS, utökas nu med ytterligare ett smart multiuttag och samtidigt 
växer designserien ELKO Plus med ett smart USB-ladduttag.    

Behoven förändras över tid och det tillkommer ständigt ny teknik samtidigt som vi forsätter 
nyttja den befintliga. Det en stor mängd elektronikprodukter i hemmen, allt från Smartphones 
till digitalkameror och surfplattor, som drivs med batterier och som kräver uppladdning via 
USB-standarden.  
 
ELKOs senaste tillskott tar fasta på behoven i det modena hemmet och lanserar därför ett 
smart USB-ladduttag i den stilrena Plus-serien. USB-ladduttaget har plats för två förbrukare 
och finns tillgänglig i samtliga färgkombinationer inom Plus-serien.  
 
Samtidigt ska flera förbrukare samsas om utrymmet, särskilt belastade elintensiva platser är 
bakom skrivbordet eller i vardagsrummet. Datorn samsas ofta med flera förbrukare som 
exempelvis skrivare och bildskärm och i vardagsrummet står ofta TV-apparaten tillsammans 
med en DVD-spelare och en musikanläggning. RS-serien utökas nu därför med ytterligare ett 
smart mulituttag med plats för sex Shuckouttag.  
  
– Vi har en kontinuerlig produktutveckling av samtliga våra serier. Det innebär att även 
befintliga bestånd kan ta del av våra nyheter och att vi möter upp behoven vid såväl 
nybyggnation som vid renoveringar, säger Olle Nordström, produktchef på ELKO. 
 
6-vägs mulituttag 
6-vägsuttag i RS-serien med sex jordade Schukouttag. 16A. 
Levereras med petskydd och plats för dragavlastare. 
Multiuttaget är avsett för utanpåliggande montage och kan 
enkelt monteras på apparatdosa. 
 
 

USB-ladduttag 
USB-ladduttag med dubbla uttag i Plus-
serien. För infällt montage eller 
utanpåliggande i hörnbox eller 
förhöjningsram.  

 
Kort om ELKO 
ELKO är en av Skandinaviens ledande producenter av elmaterial och har i över 60 år levererat kvalitetsprodukter till hem och företag. ELKO 
står för hög kvalitet och hållbarhet. ELKO erbjuder innovativa produkter med en modern design inom tre områden; starkström, 
kommunikation och kontroll. Företaget har 200 personer anställda i Norden med huvudkontor i Oslo samt dotterbolag i Sverige. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Thomas Wahlberg, ELKO AB, tel: 08-449 27 06, e-post: thomas.wahlberg@elko.se 
 
För praktiska frågor, kataloger och bilder kontakta: 
David Karlsson, Manta PR, tel: 070-601 29 29 e-post: david @mantapr.se 
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