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Detta häfte innehåller en del av våra uttagsstavar 

• Fristående och inspända stavar 
• Väggmonterade stavar 
• Nedföringsstavar 
• uttagsposter 

 

Våra produktområden 

Golv  golvboxar och golvkanaler 
Bord   bords- och möbelboxar 
Kabelhantering  samla ihop alla dina kablar 
Uttagsstavar  fristående, inspända och väggmonterade. 
Kanaler   aluminium och plast kanaler för fönsterbänkskanalisation  
Vägg och Tak  väggboxar och takboxar 
Grenuttag  grenuttag, uttagslister 
Moduler   el, data och multimedia moduler för våra produkter 
Vårdrumspaneler  vårdrumspaneler, infällda väggstavar, IVA skenor 
Belysning  ett brett program från Simon 

 

ELIT AB utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom elinstallation. 
Med verksamhet sedan 1945 har vi både bred kompetens och en bred 
produktportfölj. 

 



 

Vår minsta stav – Ø65mm 

Singel 65 är en uttagsstav i diskret design och endast 65mm 
i diameter. Den går att få fristående, inspänd eller 
väggmonterad. 

Singel 65 rymmer uttag för upp till 2 arbetsplatser under 
bordshöjd tack vare 45mm modulerna som vi använder. 
Ett stort urval av moduler och tillbehör finns på programmet: 

• 230V uttag i olika färger eller märkning för  
data- allmän- och UPS-kraft  

• Alla typer av datauttag, enkla, dubbla, vinklade 
• Multimediauttag som VGA, HDMI, USB, USB laddare, 

ljud, mm 
• Strömställare, jordfelsbrytare, automatsäkringar, 

dimmer 
• Anslutning för 230V i valfri längd, Schuko, Wieland, 

Wago, Ensto  etc 
• Data i olika kategorier cat6utp, cat6stp, cat6a och 

önskat fabrikat 
• Fiberuttag 

 
Staven är tillverkad i aluminium och levereras som standard 
vit eller natureloxerad men kan även lackeras i valfri RAL 
och NCS kulör. Längd upp till 5,2m 
Normalt är alla ingående komponenter halogenfria 
Uttagsstavarna tillverkas i enlighet med svagströmsdirektivet 

Uttagsstav Singel 65 
 

 



 

Staven för flera arbetsplatser 

Dubbel 65 är en är en dubbelsidig uttagsstav som rymmer 
uttag till minst 2 arbetsplatser, ofta 3 till 4st tack vare 45mm 
uttagen som vi använder. 

Ett stort urval av moduler och tillbehör finns på programmet: 

• 230V uttag i olika färger eller märkning för  
data- allmän- och UPS-kraft  

• Alla typer av datauttag, enkla, dubbla, vinklade 
• Multimediauttag som VGA, HDMI, USB, USB laddare, 

ljud, mm 
• Strömställare, jordfelsbrytare, automatsäkringar, dimmer 
• Anslutning för 230V i valfri längd, Schuko, Wieland, 

Wago, Ensto  etc 
• Data i olika kategorier cat6utp, cat6stp, cat6a och önskat 

fabrikat 
• Fiberuttag 

 
Staven är tillverkad i aluminium och levereras som standard 
vit eller natureloxerad men kan även lackeras i valfri RAL och 
NCS kulör. 
Längd upp till 5,2m 
Normalt är alla ingående komponenter halogenfria 
 
Uttagsstavarna tillverkas i enlighet med svagströmsdirektivet och är CE-märkta 
FLEXELL SYS 

Uttagsstav Dubbel 65 
 

 



 

Staven för många arbetsplatser 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quattro 65 är en är en fyrsidig uttagsstav som rymmer uttag till 
minst 4 arbetsplatser tack vare de små 45mm uttagen som vi 
använder. 
Ett stort urval av moduler och tillbehör finns på programmet: 

• 230V uttag i olika färger eller märkning för  
data- allmän- och UPS-kraft  

• Alla typer av datauttag, enkla, dubbla, vinklade 
• Multimediauttag som VGA, HDMI, USB, USB laddare, 

ljud, mm 
• Strömställare, jordfelsbrytare, automatsäkringar, dimmer 
• Anslutning för 230V i valfri längd, Schuko, Wieland, 

Wago, Ensto  etc 
• Data i olika kategorier cat6utp, cat6stp, cat6a och önskat 

fabrikat 
• Fiberuttag 

 
Staven är tillverkad i aluminium och levereras som standard vit 
eller natureloxerad men kan även lackeras i valfri RAL och 
NCS kulör. 
Längd upp till 5,2m 
Normalt är alla ingående komponenter halogenfria 
FLEXELL SYS 
Uttagsstavarna tillverkas i enlighet med svagströmsdirektivet 
och är CE-märkta 

Uttagsstav Quattro 65 
 

 



 
 
 

En smal stav 
 

Liten och stilren 
Mycket liten och stilren nedföringsstav i vitlackerad eller natureloxerad 
aluminium för matning av el- och datakablage till din arbetsplats. 
Diameter endast 50 mm. 
 
Design 
Staven består av en underdel och ett frontlock vilket gör det enkelt att 
göra och komplettera installationen, även med ansluten stickpropp.  
Flexslang träs enkelt direkt på staven.  
Bordsfästen, takfästen och genomföringar är tillbehör som gör 
ministaven mycket användbar till exempel för: 

Kassadiskar – Kontor – Receptioner - Butiker 
 

E nr 
1171794 Mini50 stav 3 m natur 

1171790 Mini50 stav 3 m vit 

1171724 Frontlock 3 m natur 

1171792 Frontlock 3 m vit 

 

Nedföringsstav Mini 50  
 

 



 
 

Marknadens absolut minsta väggmonterade uttagsstav 
 – 47,5 x 55 mm 
 
Design 
V50 är en väggmonterad uttagsstav som trots det lilla 
formatet, 47,5 x 55 mm, rymmer alla typer av uttag  
el, data, media, strömställare, jordfelsbrytare etc. 
Staven är mycket smal och passar in i trånga 
utrymmen t ex mellan hyllor, under skåp etc 
V50 kan levereras i längder upp till 6m 
Standardfärg vit eller natureloxerad 
 
Tillbehör 
En mängd olika gavlar och fästen finns till V50 för att 
kunna montera den dikt mot vägg, på distans eller i 
olika hyllsystem. Även takgenomföringar och  
anslutning för flexslang finns till V50. 
Normalt är alla ingående komponenter halogenfria 
 
Uttagsstavarna tillverkas i enlighet med 
svagströmsdirektivet och är CE-märkta 
Våra datakablage är för att säkerställa kvaliteten 
individuellt testade enligt ISO11801 samt uppmärkta 
med ett individuellt serienummer för full spårbarhet. 
 
Väggstavar i andra storlekar 
 

 
 
 
 
 

Väggstav V50/MC1 
 

V140 -143x55mm 

V80 – 80x55mm 

V60 – 60x50mm 

V65 – Ø65mm 

 



Marknadens minsta väggmonterade uttagsstav – 60 x 50 mm 

Design 
V60 är en väggmonterad uttagsstav som trots det lilla 
formatet, 60 x 50 mm, rymmer alla typer av uttag  
el, data, media, strömställare, jordfelsbrytare  etc. 
Staven är mjukt rundad och smälter in i alla miljöer 
V60 kan levereras i längder upp till 6m 
Standardfärg vit eller natureloxerad 

Tillbehör 
En mängd olika gavlar och fästen finns till V60 för att 
kunna montera den dikt mot vägg, på distans eller i 
olika hyllsystem. Även takgenomföringar och  anslutning 
för flexslang finns till V60. 
Normalt är alla ingående komponenter halogenfria 

Uttagsstavarna tillverkas i enlighet med 
svagströmsdirektivet och är CE-märkta 
Våra datakablage är för att säkerställa kvaliteten 
individuellt testade enligt ISO11801 samt uppmärkta med 
ett individuellt serienummer för full spårbarhet. 

Väggstavar i andra storlekar 

Väggstav V60

V50 – 47,5x55mm 

V80 – 80x55mm 

V140 – 143x55mm 

V65 – Ø65mm 



 
 

Marknadens rymligaste väggmonterade uttagsstav – 80 x 50 mm 
 
Design 
V80 är en väggmonterad uttagsstav som, förutom alla 
typer av uttag rymmer mycket kabel. 
V80 används när mycket data- eller mediauttag behövs. 
Staven är mjukt rundad och smälter in i alla miljöer 
V80 kan levereras i längder upp till 6m 
Standardfärg vit eller natureloxerad 
 
Tillbehör 
En mängd olika gavlar och fästen finns till V80 för att 
kunna montera den dikt mot vägg, på distans eller i 
olika hyllsystem. Även takgenomföringar och anslutning för 
flexslang finns till V80. 
Normalt är alla ingående komponenter halogenfria 
 
Uttagsstavarna tillverkas i enlighet med 
svagströmsdirektivet och är CE-märkta 
Våra datakablage är för att säkerställa kvaliteten 
individuellt testade enligt ISO11801 samt uppmärkta med 
ett individuellt serienummer för full spårbarhet. 
 
Väggstavar i andra storlekar 
 

 
 
 
 
 

Väggstav V80/MC2 
 

V50 – 47,5x55mm 

V60 – 60x50mm 

V140 – 143x55mm 

V65 – Ø65mm 

 



 
 

Marknadens rymligaste dubbla väggmonterade uttagsstav 
  
Design 
V140 är en dubbel väggmonterad uttagsstav som 
trots det lilla formatet, 143 x 55 mm, rymmer alla 
typer av uttag el, data, media, strömställare, 
jordfelsbrytare  etc. 
V140 rymmer mycket uttag på liten längd. 
Den kan kompletteras med mindre matarkanaler av 
olika typer. V140 kan levereras i längder upp till 6m 
Standardfärg vit eller natureloxerad 
 
Tillbehör 
En mängd olika gavlar och fästen finns till V140 för att 
kunna montera den dikt mot vägg, på distans eller i 
olika hyllsystem. Även takgenomföringar och 
anslutning för flexslang finns till V140. 
Normalt är alla ingående komponenter halogenfria 
 
Uttagsstavarna tillverkas i enlighet med 
svagströmsdirektivet och är CE-märkta 
Våra datakablage är för att säkerställa kvaliteten 
individuellt testade enligt ISO11801 samt uppmärkta 
med ett individuellt serienummer för full spårbarhet. 
 
Väggstavar i andra storlekar  
 
 
 
 
 
 

Väggstav V140/MC3 
 

V50 – 47,5x55mm 

V80 – 80x55mm 

V60 – 60x50mm 

V65 – Ø65mm 

 



 

 
P65 är en serie 
uttagsposter i singel, 
dubbel eller quattro 
utförande. 
 
P65 kan bestyckas med 
en mängd uttag och 
hållas under 
skrivbordshöjd tack 
vare de små 45mm 
uttagen som vi 
använder. 
Ett brett sortiment av 
tillbehör finns till 
posterna, förutom kraft-, 
data- och mediauttag 
även detektorer, 
strömbrytare mm 
 
Posterna tillverkas i 
aluminium och 
levereras som standard 
vita eller natureloxerade 
men kan även lackeras 
i valfri RAL och NCS 
kulör. 
 
Utförande: 
Längd/höjd: Valfri 
Färg: vit RAL 9003, 
natureloxerad eller valfri 
Fastsättning: skruvas 
med rektangulär fot 
eller fristående med 
tung fot 

 
Starkström: Allmänkraft, datakraft, valfritt antal uttagsbrunnar 
Svagström: Data-, mediauttag, valfritt antal 
 
Samtliga uttagsposter sluttestas utförligt i enlighet med SEMKOS direktiv för  
CE och S märkning. 
FLEXELL SYS 
 
 

Uttagsposter P65 
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