
MODERN TEKNIK 
OCH SEKELSKIFTE I 
SKÖN FÖRENING.
Projekt Vasahusetsvindar
ELKO tillsammans med Lundqvists El har förvandlat 
29 vindslägenheter i centrala Uppsala.

Nyheter
och tips
från ELKO

ELKO 2017

MARKNAD MOGEN 
FÖR NYTÄNK.
Nu tar vi klivet in i ett nytt spännande år där vi 
ser att den positiva utvecklingen i elbranschen 
ger utrymme för nya design och teknik- 
produkter på marknaden. R

Ny Brightbroschyr ute nu
Lysande idéer för hemmets alla rum

Den smarta serien LED-armaturer har fått 
tillskott av fler unika lösningar.

Elbranschens egen bibel
ELBOKEN 2017 

2017 års upplaga är den 20:e i ordningen och 
finns i katalogform samt för smartphones.

VINTER 2017.



Hitta fler nyhetsblad och broschyrer för nerladdning på elko.se

Dosa med gott om plats
IP55 dosa med generöst djup och tillbehör i locket

Kopplingsdosa IP55 ”Click 1” har ett snäppfastsatt lock och 
ingjutna membrannipplar som utnyttjar varje millimeter av 
kopplingsutrymmet. Den generösa höjden på 40 mm ger plats 
för både koppling och olika typer av ”aktorpuckar”. Click 1 har ett 
tillbehörskit i locket som innehåller 2 st dragavlastningar, 1 st 
blindplugg samt täckbrickor för montageskruvarna. Den stabila 
konstruktionen gör att locket sluter tätt även vid något ojämna 
underlag.

Mått: LxBxH 100x70x45 mm.
Godkänd för 6st kopplingsklämmor med 1,5 mm² kabel och 5 st 
kopplingsklämmor med 2,5 mm² kabel.

Kopplingsdosa IP55 ’Click 1’ E14 377 68

Smart teknik skapar 
bekvämlighet och 
snygga installationer
Elko Keystonekombinationer

Elko erbjuder unika kombinationer som 
löser de flesta behov av uttag för ljud och 
bildinstallationer såväl i bostäder som i 
konferensrum. Nu kan du bygga snygga 
media- och tekniklösningar i alla ELKOs 
designserier.
Utgå till exempel från uttaget E51 053 94 
och komplettera med vår keystone- 
anpassade HDMI adapter. 

E62 602 71

E62 402 49

Doslock för många funktioner
Kombiram rund för takdosa

Rund ram för montering av apparat i infälld apparat-, kopplings- 
eller takdosa. Passar alla ELKO-produkter med 56x56 mm 
centrumplatta. Vid montering i kopplings- eller takdosa används 
medföljande övergångsram. Skruvar för takdosa ingår.
Lockets diameter är 115 mm.

E18 456 00
10 st per förpackning.

E51 053 94 

Tips!

Viktiga verktyg
Multitång för avmantling

Avmantlingstång för kabel. Formen 
på tången gör den lätt att få in
i dosan och komma åt att avmantla 
ända inne vid stutsen.

E16 204 25



VASAHUSET I NYTT LJUS.
Modern teknik och sekelskifte i kompromisslös förening
ELKO har tillsammans med Lundqvists El varit med och producerat 29 
spektakulära vindslägenheter i det anrika Vasahuset beläget i centrala 
Uppsala. Vasahuset är en av Uppsalas vackraste sekelskiftesfastigheter med 
fri utsikt mot Uppsalas klassiska landmärken. Vindslägenheterna präglas 
av modern design, hög standard och optimal planlösning och har på ett 
smakfullt sätt kombinerats med den senaste tekniken.

FOKUS PÅ DESIGN OCH FUNKTION I ALLA BESLUT
En stor utmaning vid renoveringen har varit att integrera lösningar som 
täcker moderna behov i en fastighet som byggdes i en tid då standarden 
såg helt annorlunda ut. Lundqvist El har stått för all projektering och 
installation i vindsprojektet.
– Vi har genomgående satsat på hög kvalitet och exklusivitet i samtliga beslut i 
projektet. Varje lägenhet är unik och utmaningen har varit att integrera elinstalla-
tionen. Fokus har legat på design och funktion – se men inte synas – ett strå vassare 
helt enkelt, förklarar Andreas Kalm, projektledare på Lundqvists El.

ELKOS PLUS-SERIE I HARMONI MED INTERIÖR OCH MATERIALVAL
Interiören präglas av exklusiva och naturliga materialval såsom Carrara-
marmor, trä, putsade murstockar och exponerade takbjälkar. En utmaning 
har varit att hitta en stil på alla apparater som smälter in på ett snyggt sätt, 
och som erbjuder möjlighet till framtida utbyggnad och komplettering. 
Valet föll på ELKOs Plus-serie som erbjuder en mängd kombinationer 
med ramar i olika naturmaterial samt ett omfattande utbud av tillbehör. 
Samtliga lägenheter i Vasahuset har dessutom helt integrerade ljudsystem, 
ELKO Sound, som styrs från lätthanterliga kontrollpaneler infällda i vanli-
ga apparatdosor och utrustats med ramar ur ELKOs Option-serie.
– Ett brett utbud av produkter i samma design som kan kompletteras med olika 
tillbehör som exempelvis glasramar gör varje installation unik. Även ljudanlägg-
ningen utgör idag en del av elinstallationen, säger Mats Stahl, produktchef 
på ELKO.

High-
lights

ELKOs Plusramar i sobert vitt glas integreras 
exklusivt med övriga materialval i Vasahuset. 

Läs mer om Vasahuset på vasahusetsvindar.se  R

Förenkla installation vid 
till exempel TV-platsen 
Multidosor

Kompletteringsdosa för ELKOs låga 
vägguttag. Passar vid kombinationsmon-
tage med övriga ELKO produkter. Av-
sedd att användas med flexibel slang för 
16 och 20 mm. Dosan har integrerad mall 
för håltagning. Håltagning med multifräs 
E16 047 26. Inbyggnadsdjup 57 mm.

Kombinationsramar

E18 456 29 RS 4-fack
E18 488 37 Plus 4-fack

E14 203 54 4x1½

E14 203 53 1½

Dimmer med glasramar och manöverpanel till 
ELKO Sound.



Efter en fantastisk 
utveckling inom el-
branschen 2016 ser vi för 
2017 inga tendenser till 
avmattning. Extra roligt 
är ökningen av design 
och teknikprodukter som 
gör installationen både 
snyggare och smartare. 

Slutkunderna börjar 
leta efter produkter som 
innehåller mera funktio-
ner, andra material och 
färger än traditionellt. 
Det ställer krav på att du 
är uppdaterad och kan 
sälja in de nya lösning-
arna.

NYA SÄTT ATT SYNAS
Den digitala världens 
snabba frammarsch 
ger oss också många 
nya möjligheter att nå 
våra gemensamma slut-
kunder. I princip alla 
branscher måste ta dessa 
möjligheter för att inte 
tappa mark framöver.
För att synas och skapa 
efterfrågan på design och 
teknikprodukter har vi 
under 2016 byggt upp en 
Facebook sida med över 
10 000 följare, på så vis 
kan du vara uppdaterad.

Om du inte redan följer 
oss på Facebook så haka 
gärna på så bidrar du 
också till att visa flera de 
möjligheter som finns.

VISA VAD DU KAN
Att marknaden nu är 
mogen för lite ”nytänk” 
är det alltså ingen tvekan 
om, så ta tillfället i akt 
och visa dina kunder vad 
du som installatör kan 
erbjuda. 

Läs artikeln om Vasahu-
set i Uppsala, där varje 
lägenhet är unik. I de 
totalrenoverade vindslä-
genheterna har funktion 
och design varit en lika 
viktigt del som övrig 
projektering och därmed 
skapat en skön harmoni i 
alla materialval.

ETT SPÄNNANDE 2017
Vi har flera intressanta 
hotellprojekt på gång 
under 2017 som går sam-
ma väg som Vasahuset 
i Uppsala med fokus 
på design och teknik. 
Dessutom lanserar vi ett 
antal nyheter och pro-
duktförbättringar med 
start redan under första 
kvartalet. 

ELKOs Roadshow kom-
mer färdas land och rike 
runt även i år. Håll dig 
uppdarterad om när vi är 
på din ort.

Jag vill på ELKOs vägnar 
önska er ett framgångs-
rikt 2017 och lycka till 
med affärerna.

MARKNAD MOGEN FÖR
NYTÄNK.

Thomas Wahlberg
Marknadsansvarig 

ELKO

ELKO
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ELKO AB
Lumaparksvägen 7,
Box 5115, 121 17 Johanneshov
Kundsupport +46 8 449 27 27,
info@elko.se   www.elko.se

Nyheter & 
aktiviteter

Vi hälsar Daniel Holger varmt välkom-
men till ELKO. Daniel ersätter Mattias 
Westerberg som gått vidare till andra 
utmaningar i branschen.
Daniel är 37 år och kommer närmast från 
Solar där han jobbat som butiks/inne-
säljare hos Solar. Dessförinnan har han 
arbetat i många år som elektriker och är 
därför väl insatt i de frågeställningar som 
kan förekomma från fältet.

Brightbroschyr med flera 
nyheter ute nu
Vårt lysande koncept Bright har fått 
tillökning av en ny, tunnare, armatur 
med lågt inbyggnadsdjup. En armatur 
som passar i alla ELKOs förhöjningsra-
mar eller i apparatdosa. Till armaturen 
finns också ett nytt dimbart drivdon 
2-4W med mycket små mått för att 
förenkla inbyggnad. 

Hämta ditt ex av nya Brightbroschyren 
hos grossist eller ladda hem från elko.se.

Ny medarbetare på kundsupport

Besök ELKO showroom
Bjud in dina kunder till något av våra showrooms för att se  
möjligheterna med ELKOs alla kombinationer.

I Stockholm finns utställningen på vårt nya huvudkontor, Lumaparks-
vägen 7 i Hammarby Sjöstad. Här är arbetet så gott som klart med 
vår stora utställningsyta. Vi är speciellt stolta över ELKO Hotell – ett 
hotellrum med alla våra lösningar visade i rätt miljö.
Boka med kundsupport eller din kontaktperson på ELKO för en tur i 
våra nya lokaler.

I Göteborg och Malmö finns ELKO representerat hos Makajo.
För öppettider och adress se www.makajo.se.


