Produkter för
hemmet och
villan

ELKO Plus är design och funktion
i full harmoni

Strömbrytaren är förvandlad från en
nyttoprodukt till ett designelement

ELKO Plus har formgivits av
Einar J. Hareide som är Norges mest
välkända industridesigner. Han har
förvandlat strömbrytaren från en
teknisk nyttoprodukt till ett viktigt
designelement i rummet.
Resultatet är ELKO Plus.

med funktion

Design i förening
ELKO PLUS
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ELKO PLUS
Strömbrytare
Här är vår nya designserie. Det är en modern design där vi blandar rakt med mjukt
genom raka hörn och en liten utbuktning på
apparatens ”mage”.
Strömställarna finna i alla varanter och i färgerna fjällvitt, aluminium och mattsvart

Vägguttag
Här har vi vårat slimmade uttag som inte
sticker ut utanför golvlisten. Du behöver
en större dosa för att få plats med uttaget
i väggen. Även om du har vanliga dosor
kan du använda Plus uttagen med den lilla
förhöjningsram som finns.
Det finns 1-vägs uttag och uttag för
eurostickpropp som man sätter i en
”vanlig dosa”. Alla uttag finns i fjällvitt,
aluminum och mattsvart.

Dimrar
Elko Plus dimrarna känns moderna med
sin lilla knapp och sin blandning av rakt
och mjukt.
Våra dimrar använder du för att anpassa
ljuset efter varje tillfälle. Urvalet är stort så
det är viktigt väljer dimmer som passar den
ljuskälla du valt.

Elektroniska produkter
I Plus serien finns även rörelsevakter som
är praktiska att ha i tex förråd och badrum.
Övrigt
Vill du få en riktigt exklusiv design på din
strömbrytare eller vägguttag!?
Kolla in våra lysande ramar!
Inställningsbar för att anpassa ljusstyrkan
efter behag.

ELKO RS
Strömbrytare
Elko´s strömbrytare finns i alla varianter du
behöver. Med sin tidlösa design smälter
den in i alla typer av miljöer. Strömbrytarna
kan kombineras med dom andra apparaterna i RS-serien med hjälp av kombinationsramar.

Vägguttag
Alla Elko´s vägguttag är petskyddade
(barnsäkra). De är i samma design som
strömbrytarna
Det är lätt att kombinera uttag och strömställare för att få den kombinationen du
själv vill ha.

Dimrar
Med våra dimrar kan du reglera ljuset så
det passar till varje tillfälle. Det finns ett
stort urval av dimrar och det är viktigt att
du anpassar den efter ljuskällan du har valt.

Elektroniska produkter
Vi har timer som du kan ha för att vara säker på att kaffebryggaren, strykjärnet eller
liknande slås av automatiskt.
Rörelsevakter som släcker ljuset när ingen
har rört sig i rummet efter en inställd tid.
Kan vara bra i förråd, i badrummet och
liknande ställen.

Övrigt
Prova Elko´s hörnbox. Den är vinklad så
det är lätt att sätta i stickproppen. Den fästs
tex under överskåpen i köket. På så sätt
slipper du göra hål i skåpet eller ha ett uttag på kaklet.
Finns tom, där du själv väljer vilka apparater du vill ha i den. Finns komplett med
ett 3-vägs uttag och en komplett med en
(kaffe)timer och ett uttag.

