
Få samlet trådene

Traditionelt el-materiel

Intelligente systemer 

Data og kommunikation

Belysning 

LK DECOR®
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Orden i ledningerne

Forsøger du at gemme stikdåser og forlængerledninger

bag reolen, TV’et eller lænestolen? LK har netop

udviklet et nyt produkt, så du nemt og diskret slipper

af med klodsede stikdåser og lange ledninger, der

ligger og samler støv. Og så er det tilmed nemt både

at sætte op og at rengøre.

Med LK DECOR® får du dine stikdåser og forlænger-

ledninger op over panelet – eller f.eks. op under

computerbordet, så de ikke ligger og flyder på gulvet.

Derved kan din familie og kæledyr nemmere færdes

frit omkring el-installationerne. DECOR gemmer

dine ledninger og stikdåser under det diskrete

dæksel, så du får et enkelt og moderne hjem.

LK DECOR er fremstillet i et flot og tidløst design, 

så det passer til ethvert hjem. De bløde og elegante

former giver el-installationen en diskret fremtoning

i din bolig. Designserien fås både i hvid og lysegrå,

og den omfatter såvel 230V udtag som udtag til

radio/TV, data og telefon.
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Enkel montage

LK DECOR® er nemt og hurtigt at sætte op – eller at

flytte. Du kan endda selv sammensætte installationen,

så den passer præcis til det sted i boligen eller på

arbejdet, hvor den skal monteres. 

Om det skal være dataudtag, telefonudtag, radio-/TV-

udtag eller almindelige 230V udtag, er helt op til dig

selv. Alt du behøver er nogle få skruer, og dem får

du selvfølgelig med i pakken.

Så enkelt er det at montere en indsats:

1 Montér bagpladen på væggen

2 Placer stikdåseindsatsen i rillerne på dækslet.

3 Fasthold ledningen i sporet

4 Klips dækslet på

1

2

3
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Bredt sortiment

Med LK DECOR® kan du sammensætte alle modulerne,

som det passer dig. Har du f.eks. brug for både 

stikdåse med fire udtag og et ledningsmagasin,

sammensætter du bare din installation således.

Sortimentet er bredt, og du kan derfor få lige præcis

den løsning, du har brug for.

Den overskydende ledning oprulles i lednings-
magasinet som vist på billedet.

Anvendes lige stikpropper placerer du stikdåse-
indsatsen i bageste rille, hvorved stikpropperne
skjules under dækslet. Anvendes vinkelstikpropper
placeres indsatsen i forreste rille. 

Sammenbygningsbeslaget anvendes til at sammen-
bygge DECOR-modulerne og sikrer en lettere og
pænere installation.

Afdækning med dataudtag

• Anvendes hvor der er behov for tilslutning af pc

eller andet dataudstyr

• Leveres i hvid og lysegrå

Afdækning med radio/TV-udtag

• Anvendes hvor der er behov 

for tilslutning af radio eller TV

• Leveres i hvid og lysegrå

Afdækning for stikkontakt

• Anvendes til at afdække eksisterende kontakt, 

så man får et ensartet design i el-installationen

• Leveres i hvid og lysegrå

Afdækning med stikdåse med fire udtag

• Anvendes hvor der mangler stikkontakter

• Leveres i hvid og lysegrå

Afdækning med ledningsmagasin

• Anvendes til at skjule den overskydende ledning.

Bemærk: Max. 4 ledninger og max. 4 x 1.000W

• Leveres i hvid og lysegrå

Afdækning med telefonstik

• Anvendes hvor der er behov for tilslutning

af telefon, telefonsvarer eller lignende

• Leveres i hvid og lysegrå
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Sikker kontakt til fremtiden

Du kan få yderligere oplysninger om LK DECOR®

på LK’s hjemmeside www.lk.dk.


