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HVA SIER BOLIGNORMEN...? 
Et godt design ligger ofte i detaljene, og plasseringen av stikkontakter er en viktig del av  
planleggingen av både kjøkken, Bad, hjem, hotell, kontor, møterom eller andre rom.  
Skreddersy kjøkkenet ditt med stikkontakter som sitter akkurat der du trenger de og sørg for at de 
matcher med resten av hvitevarene, benkeplaten eller fargene du ønsker. Vi i 2HOME.NO har er stort 
fargespekter – der vi har farger som skal matche alle løsninger og benkeplater. 

Hvor mange stikkontakter må man  
minimum ha på et kjøkken?
 
NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.537.03 spesifiserer  
minimumskrav til antall uttak i et kjøkken:

To (2) uttak pr. 2 Meter kjøkkenbenk og  
kjøkkenøy er anbefalt Fire (4) uttak (minimum  to (2)  
for tilkobling av elektrisk utstyr. Det moderne kjøkken  
krever ofte flere uttak enn man tror.  
Eksempler på utstyr som benyttes: 

• Kaffetrakter / Kaffemaskin
• Miksmaster
• Eltemaskin
• Vaffeljern
• Blender
• Visp 
• Nettbrett / Mobil
• Brødrister
• Stavmikser 

Fire (4) uttak i forbindelse med spiseplass, men ikke mindre enn to (2) uttak pr. 2 meter fri vegg. Det er 
ikke uvanlig å benytte annen elektrisk utstyr enn de som er nevnt ovenfor i forbindelse med en  
spiseplass, for eksempel bærbar datamaskin, nettbrett, mobil osv. Tilkobling av slikt utstyr skal være lett  
tilgjengelig, derfor dette kravet. Vi har flere produkter som støtter Hurtiglading – 2A og oppover for  
lading av data, mobil og nettbrett. Vi har også alltid 5,5 års garanti (66mnd) på alle våre løsninger!

Historien om 2HOME.NO  
Det hele startet med kun èn stikkontakt i 2017 og derfra har vi aldri sett oss tilbake for å kunne tilby det 
ypperste av innovasjon, teknologi,  design og kvalitet til ditt hjem! 2HOME.NO er en ledende aktør på 
det Norske marked innen smarte elektriske løsninger av høyeste kvalitet og vi har fokus på produkter 
som er i helstøpt stål og ekte glass. Vi gir derfor hele 5,5 års garanti på alle våre løsninger vi tilbyr.  
 
Trygghet - Vi velger ut produkter fra øverste hylle for å møte dine krav. Vi jobber kontinuerlig med  
utvikling og design av produkter for å møte fremtidens krav idag. Velkommen til fremtiden med oss.  
 
2HOME AS - LEDENDE AKTØR PÅ DET NORSKE MARKED INNEN SMARTE ELEKTRISKE LØSNINGER
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EIGHT SOCKET SQUARE er en eksklusiv nedfellbar stikkontakt som passer 
hvor som helst i en bolig, skole, kontor, flyplass, hotell eller lignende. 
EIGHT SOCKET SQUARE er en pop-up stikkontakt i en avlang firkantet form, 
som gir et flott og nordisk preg med stramme linjer. Når man trykker ned i 
midten på produktet snurrer lokket opp og låser seg i en posisjon. Med sitt 
unike design og slitesterke material, er dette et perfekt valg på ditt kjøkken!

Montering:
Enkel montering og bruk. Felles ned i bord- eller benkeplate.  
Tilkoblingskabel på 2 meter med plugg medfølger.

• Enkel å åpne ved bruk og lukke etter bruk
• Bygger bare 45 mm
• Passer for ettermontering
• Tidløst design fra Frankrike
• Vist på Norsk TV
• IP20

EIGHT SOCKET SQUARE

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

Matt sort finish

Stainless steel finish

Montert på et kjøkken
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ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505007 1 stikk + 1 USB (1,2A) Stainless steel finish 2.595,- JA

1505008 1 stikk + 1 USB (2A) Matt sort finish 2.595,- JA

1505009 2 stikk Stainless steel finish 2.595,- JA

1505010 2 stikk Matt sort finish 2.595,- JA



EIGHT SOCKET ROUNDED er en pop-up stikkontakt i en avrundet buet 
form i helstøpt stål, som er perfekt for nedfelling hvor man trenger 
strømuttak eller USB-lading. Buede linjer gir et flott design som glir inn i 
omgivelsene. Med sitt unike design og uttrykk vil Eight Socket passe  
perfekt inn. Kvalitet, brukervennlighet og design er satt i hovedfokus!

Montering:
Enkel montering og bruk. Felles ned i bord- eller benkeplate.  
Tilkoblingskabel på 2 meter med plugg medfølger.

• Enkel å åpne ved bruk og lukke etter bruk
• Bygger bare 45 mm
• Tidløst design fra Frankrike
• Vist på Norsk TV
• IP20

EIGHT SOCKET ROUNDED

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside:  

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no

Perfekt løsning for kjøkken

Matt hvit finish

Et trykk og lokket snurrer i posisjon
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ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505000 1 stikk + 1 USB (1,2A) Stainless steel finish 2.595,- JA

1505001 1 stikk + 1 USB (1,2A) Matt sort finish 2.595,- JA

1505002 1 stikk + 1 USB (1,2A) Matt hvit finish 2.595,- JA

1505005 2 stikk Matt hvit finish 2.595,- JA

1505004 2 stikk Stainless steel finish 2.595,- JA

1505003 2 stikk Matt sort finish 2.595,- JA

1505006 2 stikk Black Chrome 2.595,- JA



CIZO i helstøpt stål passer perfekt i ethvert miljø. Med sine flotte og 
kompakte linjer er dette produktet produsert etter de spesielle kravene til 
ethvert hjem eller kontor. Materialet i heltsøpt stål, gjør at produktet er  
slitesterkt og solid. Når man trykker på knappen åpner ladeuttakene seg og 
det åpne hullet lukker seg for å ikke samle smuss eller støv. Vist på norsk TV.
Montering: 
Enkel montering og bruk. Festes fra undersiden der det er en festekrok i 
hvert hjørne. Kan felles ned i bord eller under overskap. Tilkoblingskabel på 
2 meter med plugg medfølger.
 
• Kompakt design med fokus på kvalitet & plassutnyttelse
• Designet i Frankrike
• IP20

CIZO |  SOFT CLOSING

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

Black chrome finish

Matt hvit finish

Perfekt for kjøkkenmontering

6

ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505021 2 stikk + 2 USB (2A) Stainless steel finish 3.595,- JA

1505022 2 stikk + 2 USB (2A) Matt sort finish 3.595,- JA

1505023 2 stikk + 2 USB (2A) Matt hvit finish 3.595,- JA

1505024 2 stikk + 2 USB (2A) Black Chrome 3.795,- JA
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AUTOMATIC er designet og produsert for høyeste kvalitet og funksjon. 
Dette er en elektrisk el-søyle i helstøpt stål med en trykk-knapp på 
toppen. Trykk ned en gang og el-søylen går opp av seg selv – fremtiden 
er her. Trådløs-hurtiglading er også integrert i toppen, da man kan legge 
telefonen ned på toppen å lade trådløst. En LED-indikator tennes når 
telefon lader trådløst for å vise at funksjon er aktivert. AUTOMATIC 
kommer med 2 stikkontakter, 2 USB (2A hurtiglading) uttak & 
Trådløs-hurtiglading integrert i lokk (Qi-lading – 2A hurtiglading). 

Montering:
Enkel montering og bruk. Ett trykk og produktet kommer opp elektrisk. 
Kommer med 2 meter kabel ferdig koblet med schuko plugg. 
Tilkoblingskabel på 2 meter med plugg medfølger.

• Utskjæring: Ø85 mm  
Synlig: 98 mm x 98 mm firkantet form  

• Bygger kun 349 mm ned  
Lokket bygger kun 4 mm 

• Designet i Frankrike

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

Anti-kollisjon system

Perfekt for hele hjemmet

Trådløs Qi-lader i lokk

ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505025 2 stikk + 2 USB (2A) + QI-lading (2A) Børstet krom finish 7.195,- JA

1505026 2 stikk + 2 USB (2A) + QI-lading (2A) Matt sort finish 7.195,- JA

 

55 mini

55 mm mini

ø 80 mm

AUTOMATIC

IP44, godkjent for våtrom



BRICK passer perfekt til det moderne og tradisjonelle kjøkken eller 
kontorlandskapet. BRICK er designet for de spesielle og kompakte kravene 
til et el-produkt, noe som gjør at BRICK sitt utskjæringshull på Ø80 
passer perfekt inn. BRICK bygger bare 265mm, kan låses i to posisjoner og 
har SOFT-CLOSE funksjon. BRICK er laget i helstøpt stål og sterk aluminium. 
Dette gjør at BRICK møter vår høye standard og gjør produktet slitesterkt og 
lagd for å vare. BRICK sitt fokus er design, kvalitet & brukervennlighet.

Montering: 
Enkel og rask montering. BRICK kommer med en ring 
man skrur på undersiden av elsøylen for å feste 
produktet fra undersiden av benkeplaten. 
Tilkoblingskabel på 2 meter med ferdig koblet 
støpsel medfølger. 

• Helstøpt stål som er laget for å vare
• Designet i Frankrike
• Vist på Norsk TV
• IP20

BRICK  |  SOFT CLOSING

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

Perfekt for kjøkkenet

Matt sort finish
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ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505011 3 stikk + 2 USB (2A) Stainless steel finish 2.995,- JA

1505012 3 stikk + 2 USB (2A) Matt sort finish 2.995,- JA

1505013 3 stikk + 2 USB (2A) Matt hvit finish 2.995,- JA



Med sitt runde og minimalistiske utseende oppfyller RING designkravene 
hvor du trenger det. RING passer perfekt i ethvert kjøkken, kontor, lounge 
eller hjemme på soverommet. Ring sitt lokk er i helstøpt stål med 
innebygget soft-close funksjon. Dette gir beskyttelse mot støv og  
smuss-  For å åpne RING vipper man bare lokket enkelt opp, for å lukke 
lokket igjen vippes lokket ned. 

Montering: 
Enkel og rask montering. RING kommer med egen festering man skrur fra 
undersiden av produkter for optimal festing. Tilkoblingskabel på 
2 meter og støpsel følger med. 

• Helstøpt stål
• Bygger bare 66 mm
• Designet i Frankrike
• IP20

RING  |  SOFT CLOSING

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

Black Chrome Finish

Flott løsning på kjøkkenet
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ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505014 1 stikk + 1 USB (1,2A) Stainless steel finish 2.595,- JA

1505015 1 stikk + 1 USB (1,2A) Matt sort finish 2.595,- JA

1505016 1 stikk + 1 USB (1,2A) Matt hvit finish 2.595,- JA

1505017 1 stikk + 1 USB (1,2A) Black Chrome 2.595,- JA



TETRA passer perfekt i ethvert kjøkken eller på et kontor/møterom.  
Den er designet slik at den enkelt kan monteres i et hjørne, uten at den tar 
opp mye plass. Den er også formet slik at den passer i et overskap.  
Materialet er av høy kvalitet noe som gjør at produktet er slitesterkt. 

Montering: 
Enkel og rask montering. TETRA kommer med en tilkoblingskabel på 2 meter 
& støpsel medfølger. Man skrur av to skruer som holder stålrammen sammen. 
Deretter skrur man fast stålrammen der man ønsker strømuttak. 
Passer perfekt i hjørner, inni eller under overskap. 

• Enheten skrus fast der man ønsker og har behov  
for strøm. Passer i hjørner, overskap eller  
under overskap

• Rask og enkel å montere 
• Designet i Frankrike
• IP 20

TETRA

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

Stainless steel finish

Stainless steel finish

ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505018 2 stikk + 1 USB (2A) Stainless steel finish 2.695,- JA
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BORN

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

Matt sort finish

Stainless steel finish

Matt sort finish

ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505019 1 stikk + 2 EURO + 2 USB (2A) Stainless steel finish 2.695,- JA

1505020 1 stikk + 2 EURO + 2 USB (2A) Matt sort finish 2.695,- JA

BORN passer perfekt i ethvert kjøkken eller i et kontorlandskap.
Designet for de spesielle kravene til kjøkken og kontor, gjør at den enkelt  
kan monteres steder man trenger lading, uten at den tar mye plass. 
Materialet er helstøpt stål og er formet slik at man enkelt kan skru  
produktet opp hvor som helst. På soverommet, kontoret, kjøkkenet eller 
andre steder man trenger strøm eller USB lading. 

Montering: 
Enkel og rask montering. Stålplate med festekroker skrus til 
vegg/monteringssted. Deretter hekter man BORN på stålrammen. 
Tilkoblingskabel på 2 meter med plugg medfølger.

• Kan ettermonteres
• Designet i Frankrike
• IP20

11
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VersaHit Mono

Matt sort finish

Gull finish

Antrasitt grå finish

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505051 1 stikk Stainless steel finish 2.595,- JA

1505055 1 stikk Matt sort finish 2.595,- JA

1505053 1 stikk Matt hvit finish 2.595,- JA

1505058 1 stikk Bronse 2.595,- JA

1505056 1 stikk Gull 2.595,- JA

1505062 1 stikk Champagne 2.595,- JA

1505060 1 stikk Antrasitt grå 2.595,- JA

1505050 2 USB (4,2A) Stainless steel finish 2.595,- JA

1505054 2 USB (4,2A) Matt sort finish 2.595,- JA

1505052 2 USB (4,2A) Matt hvit finish 2.595,- JA

1505059 2 USB (4,2A) Bronse 2.595,- JA

1505057 2 USB (4,2A) Gull 2.595,- JA

1505063 2 USB (4,2A) Champagne 2.595,- JA

1505061 2 USB (4,2A) Antrasitt grå 2.595,- JA

IP54, godkjent for våtrom

VersaHit Mono er designet for både kvalitet og brukervennlighet.  
Produktet er i helstøpt stål og er IP54 når den er lukket. VersaHit bygger 
bare 40 mm og passer perfekt for montering over en skuffeløsning.
Kan installeres i ulike miljøer som kjøkken, stue, soverom, bad og kontor.

• Produsert og designet i Italia for høyeste kvalitet

115 mm
122.3 mm
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VersaHit Dual

Bygget inn i steinplate - Gull Finish

IP54, godkjent for våtrom

VersaHit Dual er designet for både kvalitet og brukervennlighet.  
Produktet er i helstøpt stål og er IP54 når den er lukket. VersaHit bygger bare 
40 mm og passer perfekt for montering over en skuffeløsning. Vist på TV!

• Produsert og designet i Italia for høyeste kvalitet

ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505065 2 stikk Stainless steel finish 2.795,- JA

1505066 2 stikk Matt sort finish 2.795,- JA

1505064 2 stikk Matt hvit finish 2.795,- JA

1505067 2 stikk Bronse 2.795,- JA

1505068 2 stikk Gull 2.795,- JA

1505069 2 stikk Champagne 2.795,- JA

1505070 2 stikk Antrasitt grå 2.795,- JA

1505072 1 stikk + 2 USB (4,2A) Stainless steel finish 2.795,- JA

1505073 1 stikk + 2 USB (4,2A) Matt sort finish 2.795,- JA

1505071 1 stikk + 2 USB (4,2A) Matt hvit finish 2.795,- JA

1505074 1 stikk + 2 USB (4,2A) Bronse 2.795,- JA

1505075 1 stikk + 2 USB (4,2A) Gull 2.795,- JA

1505076 1 stikk + 2 USB (4,2A) Champagne 2.795,- JA

1505077 1 stikk + 2 USB (4,2A) Antrasitt grå 2.795,- JA

1505078 Veggboks for montering Stainless steel 695,- JA

Perfekt til det moderne bad

Bygget inn i veggen på soverom

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 
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for installasjon i vegg.
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VersaTurn 3.0 med egen TOUCH-sensor, laser og roterende motor kan 
bygges inn hvor som helst. Uttakene roteres 180 grader rundt ved hjelp av 
en egen elektrisk motor, når man trykker lett på TOUCH-knappen. 

• Produsert og designet i Italia for høyeste kvalitet

VersaTurn 3.0 

Valgfrie uttak og farge

Montert i vegg på et kjøkken

Moderne løsning med touch-sensor
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ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505085 3 stikk + 2 USB hurtigladere (A+C - 7,2A) Stainless steel finish 6.500,- JA

1505086 3 stikk + 2 USB hurtigladere (A+C - 7,2A) Sort høyglans finish 6.500,- JA

1505087 3 stikk + 2 USB hurtigladere (A+C - 7,2A) Hvit høyglans finish 6.500,- JA

1505088 3 stikk + 2 USB hurtigladere (A+C - 7,2A) Matt sort stål finish 6.995,- JA

1505089 3 stikk + 2 USB hurtigladere (A+C - 7,2A) Antrasitt grå finish 6.995,- JA

1505090 4 stikk Stainless steel finish 6.500,- JA

1505091 4 stikk Sort høyglans finish 6.500,- JA

1505092 4 stikk Hvit høyglans finish 6.500,- JA

1505095 2 stikk + 8 USB (16,8A) Stainless steel finish 7.500,- BEST.

1505094 2 stikk + 8 USB (16,8A) Sort høyglans finish 7.500,- BEST.

1505093 2 stikk + 8 USB (16,8A) Hvit høyglans finish 7.500,- BEST.

1505098 2 stikk + USB 5v + 2 USB + HDMI + 2xRJ45 Stainless steel finish 7.500,- JA

1505097 2 stikk + USB 5v + 2 USB + HDMI + 2xRJ45 Sort høyglans finish 7.500,- JA

1505096 2 stikk + USB 5v + 2 USB + HDMI + 2xRJ45 Hvit høyglans finish 7.500,- JA

IP44, godkjent for våtrom

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 
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IP44, godkjent for våtrom

VersaCharger er en trådløs induksjonslader med egen temperatursensor 
som gjør at produktet ikke bikker 40 grader. Dette er en utmerket løsning 
for å lade smarttelefoner uten å måtte fikle med ledninger. Støtter  
telefoner med Qi-teknologi. Telefonen legges på ladeplaten, når  
ladingen begynner hører du et kort signal og en blå LED-indikator tennes.

• Enkel installasjon - 2m USB kabel og EU-plugg følger med
• 2A / 10W - Sikker hurtiglading
• Passer i Ø80 mm hull
• Total dybde på 22 mm og ytre kantmål på Ø88 mm
• Produsert og designet i Italia
• IP20

VersaCharger 

Perfekt for lading på kontoret

Elegant og sikker hurtiglading

Montert i en lounge på et hotell

ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505079 Trådløs hurtiglader (2A) Krom stål / Sort høyglans glass 2.495,- JA

1505082 Trådløs hurtiglader (2A) Matt sort / Sort høyglans glass 2.495,- JA

1505081 Trådløs hurtiglader (2A) Matt hvit / Hvit høyglans glass 2.495,- JA

1505083 Trådløs hurtiglader (2A) Stainless steel / Hvit høyglans glass 2.495,- JA

1505084 Trådløs hurtiglader (2A) Stainless steel / Sort høyglans glass 2.495,- JA

1505080 Trådløs hurtiglader (2A) Krom stål / Hvit høyglans glass 2.495,- JA

Ø88 mm22 mm

1.3 mm

Ø80 mm

ARTIKKELNR. TIL TELEFONER SOM IKKE STØTTER QI-TEKNOLOGI PRIS INK. MVA. LAGER

QIAIOS Flatt QI-adapter til IOS - festes bak telefonen 325,- JA

QIAAND Flatt QI-adapter til Android - festes bak telefonen 325,- JA

Qi-adapter til mobiler som ikke har qi-lading integrert i mobilen

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 
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VersaLink er produsert i helstøpt stål for å møte de høye kvalitet og 
designkravene. Produktet åpnes ved å trykke lett på lokket og VersaLink 
åpner seg 45 grader. Dette er en flott og kompakt multimedia-løsning, der 
man selv kan velge mellom to ulike uttaksløsninger. 
Kombiner melllom: RJ45 CAT6, HDMI, stikk, audio eller USB lading. 
 
Når man skal koble inn multimediauttak, gjøres  
dette på undersiden av produktet, 
slik at alle koblinger er skjult. 
 
VersaLink kommer i en Børstet stål finish eller 
matt sort børstet stål finish for et eksklusivt 
uttrykk. Designet for toppkontorer,
konferanse og møterom, multimedierom, 
museer, flyplasser, hus, biblioteker eller 
andre seder man har behov.

• Bygger 145mm (stor og liten)
• Helstøpt stål / Matt sort finish
• Perfekt for rom med multimedia behov
• Produsert og designet i Italia
• IP20

VersaLink

Matt sort finish

Stainless steel finish

Montert i et konferanserom

ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505159 1 stikk + 1 RJ45 + 1 HDMI + 1 AUDIO + 1 USB 5v Sort finish 4.995,- BEST.

1505158 1 stikk + 1 RJ45 + 1 HDMI + 1 AUDIO + 1 USB 5v Stål finish 4.995,- BEST.

1505161 2 stikk + 2 RJ45 + 1 HDMI + 1 USB 5v Sort finish 5.995,- BEST.

1505160 2 stikk + 2 RJ45 + 1 HDMI + 1 USB 5v Stål finish 5.995,- BEST.

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

Lukket
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VersaDot er en elegant og fleksibel modul med en stikkontakt, 2 USB uttak 
(4,2A), trådløs mobillader eller Bluetooth høyttaler. Modulen er installert i 
to trinn, en ramme er montert først i Ø60 hullet og deretter tar man 
modulen som man setter inn i rammen. Etter montering kommer det 
med tre ulike fager i en fargepakke som settes på toppen; 
Stainless steel, sort eller hvitt glass. 

VersaDot leveres med en 2 meter lang kabel med et flatt støpsel. 
Støpsel er flatt og derfor tar veldig liten plass grunnet den smale 
dybden på støpselet. 

VersaDot har et kompakt og eksklusivt preg 
og kan benyttes der man trenger uttak. 
Utskjæringshullet på bare Ø60 gjør at 
produktet kan benyttes på kjøkken, bad, 
soverom, kontor og mange andre steder. 

• Ø60 hull
• Elegant - Ekte glass & stål 
• 2m kabel følger med
• Bygger bare 55.9mm
• Produsert og  

designet i Italia
• IP 20

ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505135 1 stikk  Stål, Hvit & Sort glass finish 2.495,- JA

1505136 2 USB (4,2A)  Stål, Hvit & Sort glass finish 2.495,- JA

1505138 Trådløs hurtiglader (2A) Stål, Hvit & Sort glass finish 2.495,- JA

1505137 Aktiv bluetooth høyttaler Stål, Hvit & Sort glass finish 2.495,- JA

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

Montert i en sofa

Montert på et bad

Passer perfekt til kjøkken

VersaDot

68 mm
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VersaNet er en fleksibel og kompakt nedfellbar løsning for kjøkken, kontor, 
hotell, flyplass og andre rom, når man har behov for å skjule kabler som er 
plugget i kontaktene. Dette gir et flott og skjult preg der man kan velge tre 
ulike fargefinisher på den helstøpte stålrammen. Dette gir designerfrihet og 
man kan selv kombinere den fargen som passer best til rommet. 

Når VersaNet er lukket, gir dette en jevn og fin overflate. Børstene på enden 
gjør at man kan ha stikkontaktene i mens lokket er lukket. VersaNet kan 
kombineres slik at man har multimediauttak for møte og kontorlandskap. 
Dette gjør at produktet er veldig fleksibel og at den kan tilpasses ved behov. 
Den integrerte børsteinnsatsen forhindrer kablene klemme seg fast når man 
lukker modulen.

• Bygger 83mm
• Kompakt design
• Mulig å lukke mens kablene er i
• Produsert og designet i Italia
• Kan ettermonteres
• IP20

VersaNet

Perfekt å bygge inn bak TV

Vist på hjemmekontor

Matt sort finish med sorte børster

ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505145 4 stikk + 2 USB (4,2A) Stainless steel finish 4.995,- JA

1505146 4 stikk + 2 USB (4,2A) Matt sort finish 4.995,- JA

1505147 4 stikk + 2 USB (4,2A) Matt hvit finish 4.995,- JA

1505148 2 stikk + 2 USB + 1 HDMI + 1 CAT6 Stainless steel finish 5.995,- BEST.

1505149 2 stikk + 2 USB + 1 HDMI + 1 CAT6 Matt sort finish 5.995,- JA

1505150 2 stikk + 2 USB + 1 HDMI + 1 CAT6 Matt hvit finish 5.995,- JA

CustomNet Valgfri innmat Valgfri farge 6.995,- BEST.

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 
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VersaNet 2.0 er en kompakt og eksklusiv nedfellbar stikkontakt som passer perfekt 
i ethvert miljø. Ett trykk og stømmoduler kommer frem. Hele rammen er i helstøpt 
stål og holder høyeste kvalitet. Produktet er produsert og designet i Italia. 

Passer perfekt på kjøkkenet, kontoret, møterommet, flyplassen eller andre steder 
man trenger strøm. 

VersaNet 2.0 kommer i 3 ulike farge finisher, som gir valgfrihet, og kunne tilpasse 
fargen etter behov. VersaNet 2.0 gir fleksibilitet til arbeidsoverflaten, da det gir fri, 
individuell tilgang til strøm. Når produktet er lukket er produktet nesten flush med 
overflaten, noe som gir et stilrent og eksklusivt preg.

• Stilrent design
• Helstøpt stål - Høy kvalitet
• Bygger bare 83 mm
• Produsert og designet i Italia
• Kan ettermonteres
• IP 20

ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505151 3 stikk + 2 USB (4,2A) Stainless steel finish 3.795,- JA

1505152 3 stikk + 2 USB (A+C - 4,2A) Matt sort finish 3.795,- JA

1505153 3 stikk + 2 USB (4,2A) Matt hvit finish 3.795,- JA

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

Matt hvit finish

Stainless steel finish

Perfekt for kjøkken

VersaNet 2.0

265 mm

110 m
m



VersaPad er en kompakt og slitesterk nedfellbar modul som passer inn i alle 
miljøer. VersaPad kommer med to individuelle lokk som man kan åpne etter 
behov. Den ene siden har en stikkontakt og andre siden har 2 USB uttak. 
Lokket til matt sort og hvit finish kommer i slitesterk og solid plast, som er 
laget for å vare. Stainless steel modellen har aluminiumsprofil på hele  
dekselet. VersaPad passer i et standard Ø80 mm hull og er perfekt til kontor. 

• Kompakt design
• 2m kabel for alle moduler
• Bygger 82.5 mm ned
• Produsert og designet i Italia
• IP20

VersaPad

Matt sort finish

Stainless steel finish

Matt hvit finish

ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505164 1 stikk + 2 USB (4,2A) Matt hvit finish 2.495,- JA

1505163 1 stikk + 2 USB (4,2A) Matt sort finish 2.495,- JA

1505162 1 stikk + 2 USB (4,2A) Stainless steel finish 2.495,- JA

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

20
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Med sitt kompakte og unike design er VersaPick designet for å ta minimal 
plass og unytte muligheten for USB lading hvor som helst. Den bygger bare 
33 mm. Produktet kommer med en 2 meter kabel og USB lader med 4A.

• Lav innbyggingshøyde på 33 mm
• Produsert og designet i Italia
• IP 20

ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505115 VersaPick Rectangular – 2 USB (4A) Stainless steel finish 1.995,- JA

1505116 VersaPick Rectangular – 2 USB (4A) Matt hvit finish 1.995,- JA

1505117 VersaPick Rectangular – 2 USB (4A) Matt sort finish 1.995,- JA

1505119 VersaPick Rectangular – 2 USB (4A) Gull finish 1.995,- JA

1505118 VersaPick Rectangular – 2 USB (4A) Bronse finish 1.995,- JA

1505121 VersaPick Rounded – 2 USB (4A) Stainless steel finish 1.995,- JA

1505120 VersaPick Rounded – 2 USB (4A) Matt hvit finish 1.995,- JA

1505122 VersaPick Rounded – 2 USB (4A) Matt sort finish 1.995,- JA

1505124 VersaPick Rounded – 2 USB (4A) Gull finish 1.995,- JA

1505123 VersaPick Rounded – 2 USB (4A) Bronse finish 1.995,- JA

1505125 VersaPick Round – 2 USB (4A) Stainless steel finish 1.995,- JA

1505126 VersaPick Round – 2 USB (4A) Matt hvit finish 1.995,- JA

1505127 VersaPick Round – 2 USB (4A) Matt sort finish 1.995,- JA

1505129 VersaPick Round – 2 USB (4A) Gull finish 1.995,- JA

1505128 VersaPick Round – 2 USB (4A) Bronse finish 1.995,- JA

1505130 VersaPick Square – 2 USB (4A) Stainless steel finish 1.995,- JA

1505131 VersaPick Square – 2 USB (4A) Matt hvit finish 1.995,- JA

1505132 VersaPick Square – 2 USB (4A) Matt sort finish 1.995,- JA

1505134 VersaPick Square – 2 USB (4A) Gull finish 1.995,- JA

1505133 VersaPick Square – 2 USB (4A) Bronse finish 1.995,- JA

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

Perfekt til kreative monteringer

Integrert i kjøkken-øy

VersaPick m/LED

For montering se installasjonsmal på vår nettside.

Alle varianter
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VersaFrame 2.0 er den nye modellen for innebygd installasjon, noe som gir 
en fleksibel bruk selv på små områder. VersaFrame 2.0 har et bredt spekter 
av farger og dimensjoner, slik at den passer til alle kunders behov og ønsker. 
Innfellingsrammen er i rustfritt stål og selve uttaket er innkapslet i 
aluminium. Takket være sin fleksibilitet, tilpasser VersaFrame 2.0 seg til 
ethvert arbeidsmiljø eller hjem.

• Design av høy kvalitet for arbeids- og oppholdsrom 
• 2m kabel for alle moduler
• Tilgjengelig fra ulike sider
• Allsidig: kan kombineres med stikkontakter og data, lyd/video moduler
• Bygger bare 71 mm
• Produsert og designet i Italia
• IP20

VersaFrame 2.0

Perfekt for innbygging der det passer

Bygget inn i en vegg

Perfekt løsning for kjøkken

ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505139 3 stikk + 2 USB (4,2A) Stainless steel finish 3.395,- JA

1505141 3 stikk + 2 USB (4,2A) Matt sort finish 3.395,- JA

1505140 3 stikk + 2 USB (4,2A) Matt hvit finish 3.395,- JA

1505142 4 stikk Stainless steel finish 3.395,- JA

1505144 4 stikk Matt sort finish 3.395,- JA

1505143 4 stikk Matt hvit finish 3.395,- JA

06032F00012 3 stikk + 2 USB (4A) + 2 RJ45 CAT6 Stainless steel finish 3.995,- BEST.

06032F00011 3 stikk + 2 USB (4A) + 2 RJ45 CAT6 Matt sort finish 3.995,- BEST.

06032F00010 3 stikk + 2 USB (4A) + 2 RJ45 CAT6 Matt hvit finish 3.995,- BEST.

CustomFrame Valgfri innmat Valgfri farge 4.995,- BEST.

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 
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VersaQ er en stilig strømmenhet designet for å levere strøm og data. Enheten har en 
stikkontakt og en USB-port. Videre tilbyr den muligheten til å lade en mobiltelefon 
via en trådløs Qi-ladermodul også. Sammen med standardalternativet tilbyr den i 
”hub” -versjonen en drevet dokkingstasjon hvor brukerne med en enkelt kabel kan få 
tilgang til et nettverk, en ekstra skjerm og data. Den minimalistiske designen gjør at 
VersaQ enkelt integreres i et bredt spekter av miljøer som kontorer, samarbeidsrom 
eller hotell.

• Design av høy kvalitet for arbeids- og oppholdsrom 
• Vinner av RED DOT DESIGN AWARD 2020
• Helstøpt stål - Høy kvalitet
• Rask installasjon 
• Produsert og designet i Italia
• Kan ettermonteres
• IP 20

ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505102 1 Stikk + 2 USB (A+C) + Qi-lader (2A) Matt Sort finish 3.995,- JA

1505103 1 Stikk + 2 USB (A+C) + Qi-lader (2A) Matt Hvit finish 3.995,- BEST.

1505104 1 Stikk + 2 USB (A+C) + Qi-lader (2A) 
+ 1 RJ45 + 1 HDMI

Matt Sort finish 4.995,- JA

1505105 1 Stikk + 2 USB (A+C) + Qi-lader (2A) 
+ 1 RJ45 + 1 HDMI

Matt Hvit finish 4.995,- BEST.

Perfekt til flyplassen

Kan monteres under bordet også!

Vist på et hotellrom

VersaQ

For montering se installasjonsmal på vår nettside.

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 
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VersaLID har et stramt og eksklusivt utseende og er nyskapnede med tanke 
på hvor lite den bygger ned og i bredden. VersaLID er både design-orientert 
og plassbesparende. 
VersaLID er designet for kjøkken, kontor og mange andre områder der du 
trenger lademuligheter. Dekselet - som kan vippes opp og byttes gir  
beskyttelse mot ytre påvirkninger og er tilgjengelig i flere farger.  

VersaLID sin innmat kan også tilpasses etter ditt behov.

• Design av høy kvalitet for arbeids- og oppholdsrom 
• 2m kabel for alle moduler
• Tilgjengelig fra ulike sider
• Allsidig: kan kombineres med stikkontakter og data, lyd/video moduler
• Yttermål: 255,5 mm x 66 mm x 51 mm
• Utskjæring: 247 mm x 59,5 mm x 51 mm
• Produsert og designet i Italia
• IP20

VersaLID

Perfekt for kjøkken-øy

3 stikk + 2 USB (A+C)

Perfekt til kjøkken-øy

ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505099 3 stikk + 2 USB (A+C - 4,2A) Stainless steel finish 3.595,- JA

1505100 3 stikk + 2 USB (A+C - 4,2A) Matt sort finish 3.595,- JA

1505101 3 stikk + 2 USB (A+C - 4,2A) Matt hvit finish 3.595,- JA

TA KONTAKT TA KONTAKT FOR CUSTOM Valgfri farge TA KONTAKT BEST.

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 
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Allsidig er svaret på de mest mangfoldige kontorbehov. VersaTOWER tilbys i to  
standardversjoner i forskjellige høyder, og tilbyr en rekke tilpasningsmuligheter 
som sammen med den moderne og elegante designen er merverdien til dette  
produktet. Enkelt, brukervennlig og flyttbart. 

Elegansen i linjene og den høye tilpasningen av konfigurasjonen er lagt til 
muligheten for å velge en standar innmat eller tilpasse helt selv etter ditt eget 
behov. Perfekt å bruke til Stuen, møterommet, kontoret, loungen, flyplass, bibliotek 
eller andre steder. 

• Passer til kontor-prosjekter
• Mulighet for å koble flere sammen
• Perfekt å plassere under kontorpulten
• Produsert og designet i Italia
• IP 20

ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505154 3 Stikk + 2 CAT6 - 75cm Matt aluminium 4.125,- BEST.

1505155 3 Stikk + 2 USB (A+C) - 75 cm Matt aluminium 4.125,- BEST.

1505156 3 Stikk + 2 CAT6 - 100 cm Matt aluminium 4.595,- BEST.

1505157 6 Stikk + 2 USB (A+C) - 100 cm Matt aluminium 5.595,- BEST.

CUSTOM Velg innmat selv Sort / Alu TA KONTAKT BEST.

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

Montering er PLUG & PLAY!

USB-A + USB-C (3,6A pr uttrak)

Passer ypperlig til kontor-prosjekter

VersaTOWER

For montering se installasjonsmal på vår nettside.



VersaElite er en elsøyle designet for kjøkkenet, kontoret eller andre steder 
man har behov for ladeuttak. Ved å trykke på toppen, spretter den øverste 
delen opp også er det bare å dra el-søylen opp slik at den låses i oppreist 
posisjon. VersaElite har IP54 grad når den er lukket, noe som betyr at 
elsøylen er godkjent for våtrom. 

VersaElite leveres med en metallring som man setter ned i Ø124 hullet, 
deretter setter man ned søylen i ringen. Da er det bare å skru en feste 
ring fra undersiden slik at produktet fester seg til benkeplaten. Produktet 
har solide metallskinner, som gjør at produktet et enkelt og solid å bruke. 
VersaElite leveres med en 2 meter lang ledning og et flatt støpsel. 

• Høy kvalitet
• Produsert og designet i Italia

VersaElite u/LED

Matt / matt stål finish

Flott finish i børstet matt stål

Perfekt på et kjøkken

ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505113 3 stikk + 2 USB (4,2A) Matt / Matt stål 4.295,- JA

1505114 3 stikk + 2 RJ45/CAT6 Matt / Matt stål 4.295,- JA

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 
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VersaLux m/LED

Matt / matt stål finish m/LED lys

IP54, godkjent for våtrom

VersaLux er en slitesterk og eksklusiv el-søyle med et blått LED lys i 
toppen. Alle VersaLux er utstyrt med dobbel USB uttak (4,2A) som kan  
brukes til for eksempel lading av nettbrett. VersaLux passer like godt på 
kontoret som på kjøkkenet. Ved å trykke på knappen på lokket 
popper den øvre delen av uttakstårnet opp slik at kan lett trekke opp tårnet 
til man får tilgang til det antall uttak man har behov for.  
Det følger med en metallring for montering og en 2m tilkoblingskabel.

• 7 års garanti på LED-lys
• Produsert og designet i Italia

ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505111 3 stikk + 2 USB (4,2A) Matt / Matt stål 4.295,- JA

1505112 3 stikk + 2 USB (4,2A) + 2 RJ45/CAT6 Matt / Matt stål 4.295,- JA

Matt / matt stål finish m/LED lys
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For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

Matt / matt stål finish m/LED lys
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ELEVATOR passer perfekt i ethvert kjøkken, soverom, bad eller 
kontorlandskap. Materialet er av høy kvalitet, noe som gjør at produktet 
er slitesterkt og laget for å vare. Man kan også plassere produktet under et 
overskap, om det ikke er plass i benken. Man kan kjøpe med eget deksel til 
overskapet. 

Trykk ned toppen av produktet for å heve og opp kommer ulike uttak med 
strøm. For å lukke den fjærbelastede elsøylen trykker man ned produktet og 
hører et klikk. Passer i et standard Ø80 mm hull. 

• Kompakt og tidløs
• Kan brukes både i benk og overskap
• Bygger bare 135mm 
• Fjærbelastet 
• Tysk kvalitet 
• IP20

ELEVATOR

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

Elevator montert i benkeplate

Montert i overskap m/deksel

1 stikk + 2 EURO stikk

ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1504581 2 stikk Stainless steel finish 2.995,- JA

1504599 1 stikk + 2 Euro stikk Stainless steel finish 2.995,- JA

1562000 1 stikk + 2 USB (3,4A) Stainless steel finish 2.995,- JA

1562002 Deksel til innsiden av overskap Stainless steel finish 995,- JA
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TWIST er et nedfelt uttak for kjøkken, hjem, hotell, skole, flyplass, kontor, 
møbler eller andre steder man trenger strømuttak. Med sitt flotte design og 
en lav installasjonsdybde på 40 mm, kan den enkelt installeres over en skuff. 
Dette gjør den enkel å integrere i skrivepulter, møbler og kjøkkenbenker. 
Produktet er tilgjengelig både med stikk og USB. 

• Kompakt og brukervennlig produkt som  
også kan ettermonteres

• Tysk kvalitet
• IP20

TWIST

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

Matt hvit finish - integrert på badet

ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1503710 2 stikk Stainless steel finish 2.995,- JA

1503739 2 stikk Matt sort finish 2.995,- JA

1503740 2 stikk Matt hvit finish 2.995,- JA

1503736 1 stikk + 2 USB (3,4A) Stainless steel finish 3.295,- JA

1503737 1 stikk + 2 USB (3,4A) Matt sort finish 3.295,- JA

1503738 1 stikk + 2 USB (3,4A) Matt hvit finish 3.295,- JA

Récompensé par le 

musée d‘Architecture et 

de Design Athenaeum de 

Chicago

Stainless steel finish

Matt sort finish med 1 stikk + 2 USB
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2HOME.NO - LUFTERIST KJØKKEN - ALUMINIUM - VELG MELLOM 5 ULIKE  
FARGER og 4 ULIKE STØRRELSER

ALUMINIUM, HVIT, SORT, GULL & ANTRASITT BRUN/GRÅ
 
STØRRELSER: 

60 x 500 mm (Alle 5 farger)
60 x 600 mm (Alle 5 farger)
80 x 500 mm (Alle 5 farger)
80 x 600 mm (Alle 5 farger)
100 x 500 mm (Aluminium, sort og hvit)
100 x 600 mm (Aluminium, sort og hvit)

 For montering se installasjonsmal på vår nettside. 

PREMIUM LUFTERISTER - 5 FARGER

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1020304041 60 x 500 mm (Alle 5 farger) Steel, sort og hvit, Gull og 
Antrasitt brun/grå

795,- JA

1020304042 60 x 600 mm (Alle 5 farger) Steel, sort og hvit, Gull og 
Antrasitt brun/grå

795,- JA

1020304043 80 x 500 mm (Alle 5 farger) Steel, sort og hvit, Gull og 
Antrasitt brun/grå

795,- JA

1020304044 80 x 600 mm (Alle 5 farger) Steel, sort og hvit, Gull og 
Antrasitt brun/grå

795,- JA

1020304045 100 x 500 mm (Alle 5 farger) Steel, sort og hvit 795,- JA

1020304046 100 x 600 mm (Alle 5 farger) Steel, sort og hvit 795,- JA

Eksklusiv finish og 5 ulike fargevalg

Passer til alle kjøkkentyper
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For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

Allerede betraktet som den beste i sin bransjen, går deres ”heavy duty 
chrome” mixer enda lenger foran sine konkurrenter i sitt felt og i tillegg har 
soft-close systemet som gjør dette til en drøm å ta opp og ned. Den perfekte 
løsningen for å fikke belaste ryggen med tunge løft av kjøkkenmaskiner eller 
andre produkter som veier mye. MED HELE 10 ÅRS GARANTI! 

Kan justeres i skap mellom 30 - 60 cm og 59cm dybde. Kommer med  
Soft-close system som gjør at det er bare å slippe ned hyllen etter bruk med 
maskinen på, så sklir den rolig tilbake i skapet. Heavy-Duty system som gjør 
at den tåler hele 27Kg løftevekt. Altså veier de fleste kjøkkenmaskiner idag 
veier mellom 10-13 kg totalt. Altså slipper du å ta av kjøkkenmaskin ved bruk. 

 For montering se installasjonsmal på vår nettside.

• Eksklusivt design og høy kvalitet
• Kan brukes med mange forskjellige bredder med min.  

Grunnskapsrammeåpning på 30 cm.
• Krav på full høyde er nødvendig
• Heavy Duty Lift (Assist) System
• Bare legg til din egen hylle i samme farge som skapet
• Myk lukkemekanisme gjør det mulig å glide tilbake i skapet forsiktig og stille

OPPLØFTER TIL KJØKKEN - 27KG
ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1020304098 Oppløfter med softclose - 27kg løftevekt Stainless 5.995,- JA

Premium oppløfter med 27kg løftevekt

Perfekt for integrering skap
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PowerUpTOUCH® elektrisk el-søyle med touchsensor oser kvalitet og design.  
Den har et stramt og flott design som passer alle miljøer i en bolig eller  
kontorlandskap. Dette er en strømsøyle for fremtiden. PowerUpTOUCH® har 
en egen touch-sensorknapp som man holder inne et par sekunder for å  
aktivere produktet og kommer med egen touch-trykk knapp. Deretter toucher 
man på sensor-knappen og el-søylen bruker en egen innebygget el-motor for 
å heise opp stikkontakten.  
 
For å aktivere produktet må man holde inne knappen på toppen i ca 5 sek-
under til den begynner å lyse. Alt styres via Touch-sensor knappen på toppen. 
Kan velges med AKTIV-Bluetooth høyttaler eller uten. Søk opp  ”2HOME-PO-
WERUP” på BLUETOOH-signal og koble deg til! Kan brukes i hull på Ø102mm. 

 For montering se installasjonsmal på vår nettside. 

• Vist på Norsk TV
• Anti-kollisjons system
• Overoppheting beskyttelse

POWERUPTOUCH®

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505027 3 stikk + 2 USB (A+A / 4A) +  
QI-lader i lokket (2A)

Stål finish lokk / 
Matt Hvit innmat

7.295,- JA

1505028 3 stikk + 2 USB (A+C / 4A) +  
QI-lader i lokket (2A)

Matt Sort finish lokk /  
Matt Sort innmat

7.295,- JA

1505029 2 stikk + 2 USB (A+A / 4A) +  
Bluetooth høyttaler + QI (2A)

Stål finish lokk / 
Matt Hvit innmat

7.295,- JA

1505030 2 stikk + 2 USB (A+C / 4A) +  
Bluetooth høyttaler + QI (2A)

Matt Sort finish lokk /  
Matt Sort innmat

7.295,- JA

1505031 3 stikk + 2 USB (A+C / 4A) +  
QI-lader (2A)

Matt Hvit finish lokk /  
Matt Hvit innmat

7.295,- JA

1505032 2 stikk + 2 USB A+C / 4A) +  
Bluetooth høyttaler + QI (2A) 

Matt Hvit finish lokk /  
Matt Hvit innmat

7.295,- JA

Qi-lading i lokket - 2A hurtiglading

Passer perfekt til kjøkkenet

IP44, godkjent for våtrom
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Trådløs lading er fremtiden for hjemmet. QINSIDE® er en 
trådløs ladestasjon som gir maksimal brukervennlighet og monteres skjult 
under en benkeplate på kjøkkenet, soverommet eller andre steder i 
hjemmet. Et trådløst ladesystem som helt integreres i innredningsobjekter, 
vil være usynlig for øyet for å sikre maksimal renhet i design og rekkefølge. 

QINSIDE® er en eksklusiv og stilren løsning for den designbevisste, som  
ønsker rene overflater med mulighet for lading. Dette er den ideelle  
løsningen for å lade opp mobilen uten å måtte plugge inn kabel. Laderen 
freses opp under benkeplaten med ca 4 mm avstand fra toppen. QINSIDE® 
hurtiglader med 10W / 2A og holder en lav driftstemperatur, noe som gjør 
den perfekt å montere under lakkerte overflater. 

 For montering se installasjonsmal på vår nettside.

• Eksklusivt design og høy kvalitet
• Lav driftstemperatur - sikker lading
• Hurtiglader med 2A / 10W
• IP20

QINSIDE® Skjult trådløs lader
ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505036 Freses opp - Lader igjennom 3-6mm - 2A Matt sort 2.595,- JA

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

Skjult trådløs hurtiglading

Perfekt for integrering i møbel
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Vår nyhet QiPOWER 2.0 er den første trådløse laderen som kan lade i en 
avstand fra 8-25 mm på alle typer ikke-metalliske overflater (Tre,  
keramikk, laminat, glass, stein ect.). Trådløs lading er fremtiden! 

Takket være forbedringen i avstandsforholdet, er installasjonen veldig enkel, 
siden den ikke krever noen tilpasning eller utskjæring i møbelet der man  
ønsker å montere produktet. Produktet har et praktisk klebresystem, som 
gjør at produktet fester seg til mange typer materialer.  

QiPOWER 2.0 er en skjult trådløs lader som er kompatibel med alle telefoner 
som støtter trådløs lading (Qi-lading). Lader med 10W(2A). Produktet er CE, 
RoHs, REACH og FCC godkjent.  QiPOWER 2.0 lader fra 8-20 mm (25mm på 
Iphone). Bygger kun 10mm ned. Mål: 105 x 80 x 10 mm 

Montering: 
Enkel å montering, ved plassering av produkt der man ønsker trådløs lading. 
Ingen utskjæring – plug and play. Kommer ferdig med egen strømkabel og 
støpsel. Festes via klebresystem under en bordplate. Kommer med rund  
antenne forsterker som legges oppå bordplaten for å opimalisere signalet. 

• Eksklusivt og rent design 
• Skjult trådløs lader – ingen kabler 
• QiPOWER 2.0 Lader fra 8-25mm distanse
• Perfekt for ettermontering – ingen utskjæring   

 
 For montering se installasjonsmal på vår nettside.

QiPOWER 2.0 / 8-25mm

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

Perfekt til badet!

Perfekt til alle rom

Lader igjennom stein og mye mer

ELNUMMER BESKRIVELSE STØRRELSE PRIS INK. 
MVA.

LAGER

1505035 QiPOWER 2.0 - 2A - Lader igjennom 8-20mm 
(Intill 25mm på Iphone mobiler)

Sort 2.995,- JA



Vår nyhet QiPOWER 3.0 er den første trådløse laderen som kan lade i en  
avstand fra 25-35 mm på alle typer ikke-metalliske overflater (Tre,  
keramikk, lainat, glass, stein ect.). Trådløs lading er fremtiden! 

Takket være forbedringen i avstandsforholdet, er installasjonen veldig enkel, 
siden den ikke krever noen tilpasning eller utskjæring i møbelet der man  
ønsker å montere produktet. Produktet har et praktisk klebresystem, som 
gjør at produktet fester seg til mange typer materialer.  

QiPOWER 3.0 er en skjult trådløs lader som er kompatibel med alle telefoner 
som støtter trådløs lading (Qi-lading). Lader med 10W(2A).  
Produktet er CE, RoHs, REACH og FCC godkjent.  
QiPOWER 3.0 lader fra 25-35mm. Bygger kun 26mm ned. 

Montering: 
Enkel å montering, ved plassering av produkt der man ønsker trådløs lading. 
Ingen utskjæring – plug and play. Kommer ferdig med egen strømkabel og 
støpsel. Festes via klebresystem under en bordplate. Kommer med rund  
antenne forsterker som legges oppå bordplaten for å opimalisere signalet. 

• Eksklusivt og rent design 
• Skjult trådløs lader – ingen kabler 
• QiPOWER 3.0 Lader fra 25-35mm distanse
• Perfekt for ettermontering – ingen utskjæring   

 
 For montering se installasjonsmal på vår nettside.

QiPOWER 3.0 / 25-35mm

35

ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1505034 QiPOWER 3.0 - 2A - Lader igjennom 20-35mm Sort 2.995,- JA

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

Lader igjennom stein

Her limes QiPOWER 3.0 under platen

Lademodul skjult under glassplaten
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SMARTSPEIL fra 2HOME.NO®er virkelig et steg inn i fremtiden. Speilet er  
utstyrt med innebygget LED-lys, som gir optimalt lys foran og bak speil og kan 
i tillegg varmdimmes (2700k - Stemningsbelysning) og kalddimmes (4000k - 
Sminkebelysning) etter behov. LED-lysene kan styres individuelt, dvs. at man 
kan slå av lyset foran, slik at bare backlight er aktivt eller motsatt. 
Minnefunksjon for tidligere valgt speilfarge. Enkel å rengjøre takket være integrert 
berøringsbryter på speiloverflaten
 
 For montering se installasjonsmal på vår nettside.

SMART SPEIL MED TOUCH-PANEL

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

Sminkespeil med 5x forstørrelse LED

Innebygget Bluetooth-lydsystem

Touch-panel - enkel rengjøring

ELNUMMER BESKRIVELSE STØRRELSE PRIS INK. 
MVA.

LAGER

1505039 LED-lys foran + bak, Antidugg, Bluetooth, 2 stikk 
+ 2 USB (A+C - 4A) - Styring via touch-panel

600 x 900 mm 12.995,- BEST.

1505038 LED-lys foran + bak, Antidugg, Bluetooth, 2 stikk 
+ 2 USB (A+C - 4A) - Styring via touch-panel

900 x 900 mm 13.995,- BEST.

1505037 LED-lys foran + bak, Antidugg, Bluetooth, 2 stikk 
+ 2 USB (A+C - 4A) - Styring via touch-panel

1200 x 900 mm 14.995,- BEST.

1505040 LED-lys foran + bak, Antidugg, Bluetooth, 2 stikk 
+ 2 USB (A+C - 4A) - Styring via touch-panel

Ø900 mm rund 13.995,- BEST.

1505041 LED-lys foran + bak, Antidugg, Bluetooth, 2 stikk 
+ 2 USB (A+C - 4A) - Styring via touch-panel

1400 x 900mm 16.995,- BEST.

1505042 LED-lys foran + bak, Antidugg, Bluetooth, 2 stikk 
+ 2 USB (A+C - 4A) - Styring via touch-panel

1600 x 900 mm 18.995,- BEST.

983.27.002-Krom 
983.27.003-Sort

SMART SMINKE SPEIL MED 5 X FORSTØRRELSE - 
LED LYS - FIRKANTET - Krom eller grafitt sort

190mm x 190mm - 
firkantet m/touch

3.495,- BEST.

983.27.012-Krom 
983.27.013-Sort

SMART SMINKE SPEIL MED 5 X FORSTØRRELSE - 
LED LYS - RUNDT - Krom eller grafitt sort

Ø216mm rundt 
speil med touch

3.495,- BEST.

IP44, godkjent for våtrom

Antidugg 
bak speil

2700K  
Bakgrunnslys

2700 / 4000k 
lys foran

LED  
teknologi

2 stikkontakt  
uttak 

1 USB-A  
(2A lading) 

1 USB-C 
(2A lading) 

Touch 
skjerm

BLUETOOTH
Lyd-system



ZEN SMART SPEIL fra 2HOME.NO® Et touch unna fremtiden på badet. 
Speilet har en innebygget 22” OLED 4K TV-skjerm med touch-panel. Her kan 
man se på Youtube, nyheter, kalenderen sin og koble selvsagt opp mot  
SMARTHUS via TUYA SMART APP. Speilet kan snakke med Homey sitt system/
GOOGLE HOME og stemmesyres via dette. Det er innebygget WIFI i speilet og 
kommer med 2 stikk + 2 USB (A+C) uttak på høyre side av speilet. 

ZEN SMART SPEIL MED TOUCH- PANEL & 22” 4K OLED TV 
TOUCH SKJERM - TUYA SMART APP / GOOGLE HOME
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ELNUMMER BESKRIVELSE Størrelse PRIS INK. MVA LAGER

1505043 LED-lys foran + bak, Antidugg, Bluetooth, 2 stikk + 2 
USB (A+C - 4A) + 22” OLED 4K TV med touch-skjerm

600 x 900 mm 18.995,- BEST.

1505044 LED-lys foran + bak, Antidugg, Bluetooth, 2 stikk + 2 
USB (A+C - 4A) + 22” OLED 4K TV med touch-skjerm

900 x 900 mm 19.995,- BEST.

1505045 LED-lys foran + bak, Antidugg, Bluetooth, 2 stikk + 2 
USB (A+C - 4A) + 22” OLED 4K TV med touch-skjerm

1200 x 900 mm 21.995,- BEST.

1505046 LED-lys foran + bak, Antidugg, Bluetooth, 2 stikk + 2 
USB (A+C - 4A) + 22” OLED 4K TV med touch-skjerm

Ø900 mm rund 19.995,- BEST.

1505047 LED-lys foran + bak, Antidugg, Bluetooth, 2 stikk + 2 
USB (A+C - 4A) + 22” OLED 4K TV med touch-skjerm

1400 x 900mm 27.995,- BEST.

1505048 LED-lys foran + bak, Antidugg, Bluetooth, 2 stikk + 2 
USB (A+C - 4A) + 22” OLED 4K TV med touch-skjerm

1600 x 900 mm 29.995,- BEST.

CUSTOM LED-lys foran + bak, Antidugg, Bluetooth, 2 stikk + 2 
USB (A+C - 4A) + 22” OLED 4K TV med touch-skjerm

Ta kontakt Ta kontakt BEST.

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

22” OLED 4K - SMART skjerm + speil

Innebygget touch-skjerm i TVen! 

2 stikk + 2 USB (A+C) på høyre side

IP44, godkjent for våtrom

Android  
System

22” 4K 
OLED-skjerm

BLUETOOTH
Lyd-system

Stemme 
styring 

GOOGLE 
HOME

Touch 
skjerm

Innebygget 
WIFI

Antidugg 
bak speil

2700K  
Bakgrunnslys

2700 / 4000k 
lys foran

LED  
teknologi

2 stikkontakt  
uttak 

1 USB-A  
(2A lading) 

1 USB-C 
(2A lading) 
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POWERBOX er et pop-up-møbel- og kontoruttak med induktiv Qi-lader i 
lokk, 2 x USB-A (3,1A) + 2 RJ45-porter + 4 Stikkontakter. Et lett trykk i lokket 
og produktet går rolig opp ved hjelp av en Soft-Open funksjon. 

Multilader, der man har tilgjengelig alle funksjoner man har behov for. 
Passer perfekt på ethvert kjøkken, kontor, møterom, stue, soverom eller 
andre steder man trenger lading. Det er også bygget inn trådløs lading i  
lokket som kan brukes når som helst. Det kommer et lite pip ved aktivering 
av Qi-lader. 

Montering:
Enkel montering og kan ettermonteres. Passer i hull på Ø122mm (Yttermål på 
Ø139mm)og bygger 180mm ned. Kommer med egen festering man skrur under 
benkeplate og fast til underside. 1,8M kabel med støpsel og 2 Data-kabler.  

• Kan ettermonteres
• Kommer med Soft-open og close
• Multifunksjonell
• Har en innebygd Qi-lader i lokket
• Ideell for konferanserom, hotell, bibliotek, bolig osv 

 For montering se installasjonsmal på vår nettside.

PowerBOX

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

Qi-lading i lokket

Flere uttak i et kompakt produkt

Lekker, brukervennlig og funksjonell

ELNUMMER BESKRIVELSE Farge PRIS INK. MVA. LAGER

1020303536 4 Stikkontakter + 2 USB (A+A - 4A) +  
Trådløs Qi-lader i lokk (2A) + 2 CAT6 RJ45 uttak

Matt sort 
stål finish

4.500,- JA



POWERFLIP er et smart produkt laget i matt sort finish. Kommer i et kompakt 
design med 1 stikkontakt, 1 USB-A-lader 2(A), 1 USB-C lader(2A) + 1  
Kabelgjennomføring eller CAT6 eller HDMI + Trådløs hurtiglader (Qi – 2A) i  
vippelokket. Lokket må vippes opp for at trådløs lader skal fungere.

POWERFLIP er en flott multilader, der man har tilgjengelig alle funksjoner 
man har behov for. Passer perfekt på ethvert kjøkken, kontor, møterom, stue, 
bad, soverom eller andre steder man trenger lading. POWERFLIP har et smart 
pop-up system der deksel sklir til siden for å få tilgang til uttakene.

Montering: PowerFlip kan enkelt installeres i et eksisterende Ø80mm hull  
eller nytt Ø80mm hull. Alt er «plug and play».  
Kommer med 1,8 meter kabel & støpsel.

• 10W / 2A – Hurtiglading
• Flere funksjoner i samme produkt. Stikk, USB-A, USB-C & Trådløs lading (Qi)
• Perfekt for ettermontering
• Bygger kun 82mm
• IP20 

 
For montering se installasjonsmal på vår nettside.

POWERFLIP
ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1020303537 1 Stikk + 1 USB-A (4A) + 1 USB-C (2A) +  
1 kabelgjennomføring eller 1 CAT6/ 1 HDMI +  
1 Qi trådløs lader (2A)

Matt sort 3.495,- JA

1020303538 1 Stikk + 1 USB-A (4A) + 1 USB-C (2A) +  
1 kabelgjennomføring eller 1 CAT6/ 1HDMI +  
1 Qi trådløs lader (2A)

Matt Hvit 3.495,- JA

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

Perfekt til kjøkkenet eller kontoret

Alle uttak i en kompakt modul

Qi-lader når lokk et vippet opp
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TEKNOLOGI + DESIGN

MultiPOWER er et smart produkt laget med titan i matt sort finish. Kommer 
i et kompakt design med 1 stikkontakt, 2 USB-ladere (4,8A), 1 USB-C (2,4A) 
& Trådløs hurtiglader (Qi – 2A).

Dette er en flott multilader, der man har tilgjengelig alle funksjoner man har 
behov for. Passer perfekt på ethvert kjøkken, kontor, møterom, stue,  
soverom eller andre steder man trenger lading. MultiPOWER har et smart 
pop-up system der deksel sklir til siden for å få tilgang til de andre uttakene. 
Det er også bygget inn trådløs lading i lokket som kan brukes når som helst. 

Montering: MultiPOWER kan enkelt installeres i et eksisterende Ø80mm 
hull eller nytt Ø80mm hull. Alt er «plug and play». Kommer med 2 meter 
kabel & jordet støpsel.

• Eksklusivt design i titan finish
• 10W / 2A – Hurtiglading
• Flere funksjoner i samme produkt.  

Stikk, USB-A, USB-C & Trådløs lading (Qi)
• Perfekt for ettermontering
• Passer til kjøkken, kontor, bad, møterom, stue, hotell osv.
• Bygger kun 70mm 

 For montering se installasjonsmal på vår nettside.

MultiPOWER

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

Kan åpnes og lukkes enkelt

Flere uttak i et kompakt produkt

Lekker, brukervennlig og funksjonell

ELNUMMER BESKRIVELSE Farge PRIS INK. MVA. LAGER

1505033 1 Stikkontakt + 2 USB (4A) + 1 USB-C (2,4A) +  
Trådløs Qi-lader i lokk (2A)

Matt sort 
stål finish

3.495,- JA
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Skarp lyd på kjøkkenet - Smart Sound System 2.0 SOKKEL eller OVERSKAP

Smart Sound System 2.0 er løsningen for de fleste som ønsker god lyd og 
enkel betjening på kjøkkenet uten å bruke bord eller hylleplass på lyd.
Høyttaleren har Bluetooth-drift, slik at du kan lytte til musikken eller  
podcasten din direkte fra smarttelefonen, datamaskinen eller annet.

Enkel installasjon
Takket være samarbeidet med spesialister fra kjøkkenbransjen, kan Smart 
Sound System 2.0 plasseres i alle kjøkken med base. Kjøkkenhøyttaleren er 
for montering i sokkel eller løsning for overskap og kan installeres i nye  
kjøkken og ettermonteres i eksisterende kjøkken. Smart Sound System 2.0 – 
SOKKEL kan monteres direkte på gulvet eller opptil 6 cm fra gulvet.  
Produktet kan brukes i sokler ned til 10 cm i høyden. 5-7 dagers leveringstid. 

Smart Sound System 2.0 – SOKKEL er bygd opp over en 2.1-konstruksjon. 
Foran er høyttalerenhetene vinklet opp slik at de sprer lyden på kjøkkenet. 
De støttes av en baseenhet som ligger i midten av skapet, som utnytter den 
unike plasseringen i sokkelen. Baseenheten er koblet til bassporten foran.

• Eksklusivt og rent design 
• Ktaftig lyd med 2.1 kontruksjon på begge modeller
• Enkel betjening med Aktiv BLUETOOTH signal 
• Til overskap eller sokkel 

 
For montering se installasjonsmal på vår nettside.

Smart Sound System 2.0
ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1020304097 Aktiv Bluetooth høyttaler til SOKKEL Stainless steel 6.995,- BEST.

1020304096 Aktiv Bluetooth høyttaler til OVERSKAP Stainless steel 6.995,- BEST.

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside: 

2HOME AS | Produktkatalog 2021
www.2home.no 

Høyttaler integrert mellom overskap

Høyttaler integrert i sokkel

Kraftig lyd til ditt kjøkken
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Alltid tilgjengelig – aldri i veien.
Et kvalitetsprodukt som står i stil til det moderne kjøkken og  
kontorløsninger. I lukket posisjon er Backflip bare en tynn plate som  
ligger diskret nedfelt. Med et lett trykk snur den seg 180 grader, og viser  
seg fra sin praktiske side: 1 USB-lader og 2 stikk kommer frem i god  
høyde – godt beskyttet mot søl. 
 
• BackFlip gjør strømuttak lett tilgjengelig  

samtidig som de ikke er i veien for deg
• Ved et fingertrykk vil BackFlip snu seg 180 grader  
• Bygger kun 53 mm
• Leveres med 2,5m ledning og plugg
• Tysk kvalitet
• IP20

EVOline - BackFlip 

Keramisk finish - Betong finish

Frostet hvit glass finish

Matt sort finish

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside:

www.2home.no
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ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1504320 2 stikk + 1 USB (1A) Stainless steel finish 3.995,- JA

1504350 2 stikk + 1 USB (1A) Glossy sort glass finish 4.200,- JA

1504351 2 stikk + 1 USB (1A) Frostet hvitt glass finish 4.200,- JA

1504352 2 stikk + 1 USB (1A) Matt hvit finish 3.995,- JA

1504353 2 stikk + 1 USB (1A) Matt sort finish 3.995,- JA

1504374 2 stikk + 1 USB (1A) Keramikk topp / Betong finish 4.200,- JA
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V-Port utnytter hjørneplassen under overskapene
Plassen under overskap på kjøkken, spesielt i hjørner, er som oftest ikke 
utnyttet. Her kan du installere EVOline V-port. I lukket posisjon skjules 
koblingene i et elegant hus av rustfritt stål. Med et lett trykk åpnes V-Port 
nedover, og de ulike stikkene og portene kommer til syne.

• Den nedfellbare søylen for hjørnemontering.
• Et lett trykk på undersiden
• får kontaktene til å vise seg. Leveres
• med 2,5 meter løs kabel med EVOline
• Plug støpsel

EVOline - V-PORT

Perfekt til overskapet

Sort finish innmat

Stainless Steel finish

For mer informasjon og videoer,  
besøk vår hjemmeside:

www.2home.no

ELNUMMER BESKRIVELSE FARGE PRIS INK. MVA. LAGER

1504302 2 Stikkontakter + 1 USB (1A) Stainless steel finish 3.895,- JA
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Veiledende priser gjelder fra 15.01.2021 (v15) 
Vi forbeholder oss retten til å endre priser/spesifikasjoner uten forvarsel og tar forbehold om trykkfeil.

Norsk importør: 2HOME AS 
Hylkjeflaten 18 C, 5109 Hylkje

Kundeservice: post@2home.no  
Tlf hovedkontor: 55 24 80 00

Ved bestilling: ordre@2home.no 
www.2home.no


