
Lyckas med kablarna hemma
Gör det själv, som ett proffs

Installationsmaterial



Skulle det inte vara skönt att veta att du har 
ordning på alla kablar och sladdar, både i 
väggarna och ute i rummet?

Proffsen har använt våra installationsmaterial länge, men 

vi vill erbjuda de bästa produkterna till alla. Nu kan du 

använda proffsmaterialen som gör det enklare att lyckas med 

installationerna. En del kablar kan du dra själv medan andra 

kräver hjälp av en auktoriserad elektriker. I båda fallen ger 

professionella material en snabbare process och ett bättre 

slutresultat. 

Dra kablarna 
som ett proffs

P139976



Ett installationsband som du kan lossa 

och återanvända, med massor av 

användningsområden.  

Läs mer på sidan 12.

Nyhet! Rapstrap

Installationsmaterial  Gör det själv | Lyckas med kablarna hemma | 3

P
13

91
51

P
14

00
02

P
13

88
03



4 | Gör det själv | Lyckas med kablarna hemma 02.2014 | Installationsmaterial

Toppkvalitet 
hela vägen

Det är mycket enklare att skapa 
ett säkert, bekvämt och prydligt 
hem när du har rätt material. 
Våra installationsmaterial håller 
proffskvalitet och passar för alla 
installationer hemma. Så plocka 
det du behöver bland de gröna 
förpackningarna i butiken, oavsett 
om du ska montera upp en riktigt stor 
platt-tv eller om du bara vill slippa se 
lösa sladdar.
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Ultra mini-kanaler
Ett snabbt och enkelt 
sätt att dölja kablar och 
sladdar.

TC-spikclips 
För runda och platta 
kablar. Olika storlekar, 
färger och mått. 

TCS-skruvclips
Kan fästas i de flesta 
material utan borrning. 
Använd inomhus eller 
utomhus.

Fastis-metallklammer 
Eleganta metallklammer 
för estetiskt krävande 
användningsområden.

TKK-klammer
Smidiga klammer 
som enkelt fästs med  
TKK-verktyget samt bra 
i hörn.

Cable wing 
kabelfästen
Enkelt att hålla ordning på 
kablar, verktyg och annat.

Dosor för infällt 
montage
Användarvänliga 
kopplingsdosor för enkel 
eller dubbelgips.

Utvändiga dosor
Dosor med eller utan 
kopplingsplint. För 
utomhus- eller inomhus 
applikationer.

Mångsidiga 
Rapstrap-band
Det är flexibelt, 
kan lossas och 
återanvändas. Tusentals 
användningsområden. 

Kopplingsmaterial
Koppla som du vill, för 
olika kabelstorlekar och 
användningsområden.
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Det finns saker som 
man villl slippa se
Vad är en snygg tv och perfekt kringutrustning 
om de simmar i kablar och sladdar?

Det är enkelt att dölja fula sladdar. Kablar ska funka – inte 

synas. Ultra mini-kanalerna är perfekta när du vill fästa kablar 

och sladdar snyggt och prydligt. Alla storlekar har förstansade 

hål som underlättar monteringen. De minsta storlekarna har 

dessutom självhäftande tejp på baksidan.

 

Ultra mini-kanalerna består av vit PVC utan kadmium och bly 

och har ett bra ytskikt. Här hittar du dessutom smarta T- och 

L-formade leder och delar för ytter- och innerhörn, så att 

resultatet alltid blir snyggt.

Ultra mini-kanaler

Ultra mini-kanalerna och de tillhörande 
produkterna finns i en rad olika mått. 

Det här är diskreta kabelkanaler som 
smälter in i inredningen.
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TC-spikclips och 
TCS-skruvclips förrunda 
och platta kablar.

Snyggt med ordning 
och reda

Clips och klammer

Vi har ett omfattande produktutbud och det finns alltid ett alternativ 
som passar dig, oavsett om du behöver diskreta små spikclips för 
hemnätverket eller kraftfulla skruvclips och klammer för utomhusmontering. 

TC-spikclips
För att minimera risken för skador har alla våra TC-spikclips 

säkerhetsspik som böjs innan den går av. Spikclips finns 

i olika färger och mått och spikarna består av elförzinkat 

stål. Spikclipsen hamras in i trä och murverk, men för 

material med lägre densitet som gipsplattor och tegel 

rekommenderar vi TCP-clipsplugg. 

TCS-skruvclips
Det perfekta valet för krävande användningsområden. 

Alla skruvclips är tillverkade i hållbart UV-stabiliserad 

polypropen, med robusta skruvar av elförzinkat stål som 

står emot korrosion. Den skarpa spetsen och de höga 

gängorna på skruven gör att den passar för alla material, 

till exempel trä, gips och porös lättbetong. I betong borrar 

du helt enkelt ett hål och skruvar i skruven.
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En kombination av spik-
clips och utanpåliggande 
Mureva K60-dosa.
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Fastis TFK – för esteten.
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TKK – diskret men stark. För 
runda och platta kablar.

Flexibel plastklammer för kablar 
och rör.

Se till att kablarna inte stör 
inredningen.
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Fastis TFK-klammer
Fastis är en elegant klammer i ett stycke som passar 

när det är viktigt att det ser snyggt ut. Fastis finns med 

ytskikt i plast eller elförzinkat stål och med en eller två 

infattade spikar. Klammern med en spik fästs med vårt 

smidiga handverktyg. Den med två spikar hamrar du 

helt enkelt på plats.

 
TKK-klammer 

Den diskreta TKK-klammern håller kablar på plats utan 

att synas onödigt mycket. Den passar särskilt väl när det 

måste se snyggt ut. Den kan fästas i nästan alla typer av 

väggmaterial, men för gipsplattor och andra porösare 

material behöver du använda TCP-clipsplugg.

TK-klammer
Det här är en klammer i hållbar polypropen som är mycket 

motståndskraftig mot slag, värme, kyla och syra. Den finns 

i olika storlekar, och varje storlek passar flera kabelmått. 

Den levereras utan skruv. Du väljer istället rätt skruvtyp för 

varje fästyta.
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Fastis-verktyg

TKK-verktyg

Fastis

TKK
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När du planerar en ny installation i hemmet är det viktigt att du placerar 

uttag och brytare på rätt ställen. Oavsett om du installerar själv eller 

hyr in professionell hjälp bidrar våra infällda och utvändiga dosor till ett 

riktigt bra resultat. 

Alla dosor är flexibla och enkla att montera vilket underlättar för 

elektrikern att göra en säker och effektiv installation. För maximal 

flexibilitet är de infällda dosorna försedda med upp till sju styva studsar. 

Och den diskreta och nätta designen på de utvändiga dosorna passar i 

alla typer av inredning.

Våra dosor genomgår en 
rad tester, bland annat 
brandtålighet.

Smart konstruktion 
möjliggör en tät och 
ändå strukturerad insida.

Struktur och ordning, 
inifrån och ut

Dosor och terminaler

Tycker du om att har ordning och reda hemma och inte vill 
ha synliga elsladdar är det bra att planera din installation i 
förväg.
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Utbudet omfattar
dessutom en 
rad tillbehör som 
snabbkopplingsplintar
och Torix toppklämmor.

Optimerad design och  
funktion – till och med  
inne i väggarna.
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Kom ihåg att 
vissa installationer 
måste utföras av 
en auktoriserad 
elektriker.
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Innovativa och unika
Nyhet! Rapstrap

Visst – vanliga buntband är praktiska. De kan användas till 
massor av saker och de sitter vanligtvis på plats. Men när  
du har använt dem kan du bara kasta dem i soporna. 

Prova flexibla och mjuka Rapstrap istället! Det är  
bara att fästa, justera och återanvända. Du kan  
sammanfoga dem på massor av olika sätt.
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Flera band av en enda Rapstrap

Rapstrap är en ”grön” produkt. Ingen 
del av Rapstrap är överflödig och det 
blir inget spill. Du för helt enkelt in den 
genom en cell i slutet av fliken. Klipp 
sedan av den överblivna främre delen 
och använd den på nästa ställe. 

Kan lossas och återanvändas

Tack vare den särskilda konstruktionen 
är det enkelt att ta loss och återanvända 
Rapstrap, så länge du har behållit den 
räfflade änden. För bara tillbaka fliken 
genom samma cell och lossa bandet.

Tusentals användningsområden

Rapstrap är tillverkat i elastisk polyuretan 
som kan utvidgas med upp till 50 %. 
Bandet sitter ändå säkert och skadar inte 
känsliga ytor. Det här är ett enkelt sätt 
att snabbt fästa känsliga kablar, växter 
och annat du vill bringa ordning i. Om 
du behöver ett längre band kan du bara 
fästa samman två Rapstrap.
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Mångsidiga cable wing
Cable wing kabelfästen togs såklart fram för att 
fästa kablar, men vi såg snabbt att de har näst 
intill obegränsade användningsområden. Bara din 
fantasi sätter gränserna!

Cable wing-fästena är tillverkade i mycket UV-beständig polyamid och kan 

användas på otaliga sätt både inomhus och utomhus. De finns i enkel och dubbel 

variant och den smarta formen gör dem mångsidiga och flexibla. Så sätt igång och 

fundera över hur du kan förbättra hemmet med de här mångsidiga fästena.

Under ett bord, utom räckhåll för 
barn och husdjur.

I förrådet tills snön kommer tillbaka. I verkstaden så att du har verktygen 
nära tillhands.

Cable wing-kabelfäste
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Se till att det blir rätt direkt!
Vi vill hjälpa dig att montera hyllor, tv-
apparater, armaturer och allt annat du 
vill fästa på väggarna. Vi har massor av 
installationsmaterial framtaget av och för 
proffs – och nu är det även tillgängligt för 
alla hemmafixare.

Här hittar du plugg, skruv, expandrar, 
bult och mycket annat. Kort sagt allt du 
behöver för en tillförlitlig och prydlig 
installation.

Installationsmaterial från Thorsman

TP-väggplugg. Platti TPP Skivfäste med skruv 
eller krok.

Duo-Max TSP-skivfäste. THW-skivfäste.
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Life Is On

Schneider Electric AB 

Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna 
Tel: 010-478 20 00
info@se.schneider-electric.com
www.schneider-electric.se
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