
Gode strøm- og dataforbindelser er et must ved enhver arbejdsplads. Uanset om det er ved skrivebordet, mødebordet, 
receptionsdisken eller i loungen er der behov for strøm til eksempelvis computer, skærm, lampe, mobiltelefon og bord osv. Samtidig 
er der behov for forskellige typer forbindelser som  netværksstik til internet og telefon, forbindelse til projektor eller lyd til højttalere.

En samlet løsning
Til at løse denne udfordring har vi udviklet Duelco Bordpanel. 
Her er der mulighed for at samle strømudtag med dataudtag 
som PDS/netværksstik, USB, HDMI, VGA og en lang række 
andre udtag i ét samlet panel.

Let adgang
Panelet kan ligge løst i en kabelbakke under bordet, fastgøres 
med forskellige typer beslag under eller over bordet, eller det 
kan bygges ind i bordet med vores indbygningsrammer.
Det betyder, at du altid har de stik, du har brug for lige ved 
hånden.

Let tilslutning –  uden kabelrod
Duelco bordpaneler leveres som en samlet løsning monteret med stik i enden af tilgangskablerne, der gør at bordpanelet er let at 
til- og frakoble husets installationer. Tilgangskablerne kan desuden samles enten med en kabelstrømpe eller kabelspiral. Derved 
går der kun et samlet ”kabel” hen til bordet. Det betyder både et mere ryddeligt udseende, færre kabelproblemer ved hæve-/sænke-
borde og lettere rengøring. Ledningslængden kan tilpasses efter behov, ligesom stiktyper og antal kan tilpasses det enkelte behov.

Dansk designet og produceret
Duelco bordpanel er udviklet i flot dansk alu-design, som samtidig giver produktet en rigtigt stor holdbarhed. Stikkene er af plast og 
fås i sort eller hvid for de fleste stiks vedkommende.
Duelco Bordpanel bliver produceret i Danmark og alle paneler gennemgår udgangskontrol før de afsendes.

Besøg os på www.elpaneler.dk eller kontakt os på telefon 70 10 10 07 for mere information
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• Flot og holdbar løsning i aluminium
• Lettere adgang til de stik, du har brug for
• Minimerer kabelrod ved arbejdspladsen
• Letter rengøring
• Kan tilpasses efter behov

Fordele ved Duelco Bordpanel



Duelco Bordpanel Modeller

Duelco Bordpanel
Duelco Bordpaneler kan tilpasses efter ønske med stiktyper, stikantal, kablelængde, forskellige typer montering og meget mere.

Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Duelco Indbygningsramme med låg (lille) i sølvgrå ALU
Varenummer: 73650
Udvendige mål: 248 mm x 151 mm
Antal stik: 2 stk. 230V DK-stikkontakter samt 1 stk. HDMI-udtag
Farve: Sølvgrå ALU med hvide stik. Rammen fåes også i sort og hvid, samt i rustfri stål 
mod en merpris.
Ledningslængde: 3 mtr. med relevante stik og kabelstrømpe
Det er muligt at tilpasse stiktyper og antal

Duelco Teleblock - 3-stik
Varenummer: 73674
Diameter for hul:: 114 mm
Antal stik: 3 stk. 230V DK-stikkontakter
Farve: Sølvgrå ALU og sort plast med sorte stik. 
Ledningslængde: 5 mtr. med stikprop
Det er muligt at tilpasse stiktyper og antal

Duelco Indbygningsramme - sort med 3 stik
Varenummer: 73651
Udvendige mål: 150 mm x 65 mm
Antal stik: 3 stk. 230V DK-stikkontakter
Farve: Sort ALU med sorte stik. 
Ledningslængde: 3 mtr. med stikprop
Det er muligt at tilpasse stiktyper og antal. 

Duelco Bordpanel
Varenummer: 73664
Panellængde: 231 mm.
Antal stik: 3 stk. 230V DK-stikkontakter samt 1 stk. RJ45 CAT6 UTP dataudtag
Farve: Sølvgrå (elokseret) ALU med hvide stik. 
Ledningslængde: 3 mtr. med stikprop og kabelstrømpe
Det er muligt at tilpasse stiktyper og antal

Duelco Bordpanel - til montering på bordkant
Varenummer: 73653
Panellængde: 168 mm.
Antal stik: 2 stk. 230V DK-stikkontakter samt 5V USB-lader
Farve: Sølvgrå (elokseret) ALU med hvide stik. 
Ledningslængde: 3 mtr. med stikprop
Det er muligt at tilpasse stiktyper og antal
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