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Förenkla ditt nästa projekt med alla 
produkter från ett och samma ställe!

Ett vanligt problem vid design och planering av kontor är den uppsjö av olika system och leve-
rantörer på marknaden. Ofta får arkitekten och elkonsulten välja produkter från många olika 
tillverkare med ökad administration och kostnad som följd. Vi har löst detta med Ensto Work-
point och EnstoNet.

Det här är EnstoNet
Enstos populära installationssystem EnstoNet består av pre-
fabricerat kablage redo att klicka ihop med både central och 
Ensto Workpoint.  Alla Enstos produkter är designade och till-
verkade för lång hållbarhet och komponenterna är återanvänd-
bara.

Det här är Ensto Workpoint
Våra uttagsstavar, uttagsposter och uttagsboxar  erbjuder full 
frihet att kombinera och anpassa för alla olika typer av behov. 
Oavsett om du har specifika krav på takanslutningar, halogen-
fria kablar, normal- eller datauttag, jordfelsbrytare eller andra 
kundspecifika behov. Ensto Workpoint är dessutom designade 
för att smälta in i miljön och ge ett nätt och elegant intryck. Om 
du dessutom kombinerar Workpoint med EnstoNet så sparar 
du tid åt dig och installatören.

“Vi jobbar oftast med Enstos produkter 
för att de är små, smidiga och lämnar 
mycket utrymme över i gångar och på 
skrivbord.”

“Jag vill vara stolt över att det jag lämnar 
ifrån mig som rekommendation är väl 
genomtänkt, flexibelt och minimerar 
installtionstiden och därigenom är 
kostnadseffektivt.”

Ensto Workpoint i 
kombination med 
EnstoNet garanterar 
ett enkelt, snygg och 
välplanerat kontor. 
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Brett urval av produkter - för ditt 
kontorsprojekt

Genom att kombinera Ensto Workpoint och EnstoNet får du allt du behöver för ditt kontorsprojekt, 
från ett och samma ställe. Här nedan har vi sammanställt ett urval av alla våra produkter, komplett 
sortiment hittar du på www.ensto.se

Uttagspost:
Du bestämmer själv vad varje uttagspost ska konfigureras. Välj 
mellan 630mm eller 360mm höjd. Båda passar utmärkt för in-
stallation under både skriv- och konferensbord. Den tvåsidiga 
stubben möjliggör för många olika uttagslösningar.

Uttagsboxar:
Enstos uttagsboxar är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att 
förse arbetsplatsen med ström. Anslutningslisten fästs enkelt i 
skrivbordet och håller alla kablar snyggt samlat. Du kan kombi-
nera boxen hur du vill, med både data och eluttag.

Fördelnings- och kopplingsboxar
Våra boxar ger dig en allsidig möjlighet 
att koppla och styra olika installationer 
och belysning. Finns i de flesta konfigu-
rationer. 

Prefabricerat kablage
Med EnstoNet får du både helt färdiga 
kablage och även specialanpassade ka-
blage för just din installation.

Kontrollenheter
Våra kontrollenheter ger dig full frihet 
att själv designa funktionerna. Det kan 
vara jordfelsbrytare, säkringar, DALI, 
kontaktorer mm.

Uttagsstavar:
Våra uttagsstavar utförs i valfri längd av högkvalitativ alumi-
num som kan fås antingen vita eller i anodiserad aluminium.  
Uttagsstavarna finns både i enkla, dubbla och fyrsidiga med ut-
tagen placerade på valfri plats. Självklart är både data och an-
slutnings-kablarna halogenfria. 
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Ensto Sverige AB
Västberga Allé 5
126 30 Hägersten, Sverige
elsweden@ensto.com

OEM-Projekt och
kundanpassade lösningar

Tony Paulsson
+46 (0)8-556 309 09
tony.paulsson@ensto.com

Smart Team för 
smarta installationer
Kontakta oss!

Teknisk support

Krister Stenander
+ 46 (0)8 556 309 29
krister.stenander@ensto.com

Försäljningschef

Peter Miltén
+46 (0)70-616 72 31
peter.milten@ensto.com

Norm- och Elcentraler
Telekom och fiberlösningar
Lösningar för offentliga byggnader

Kimmo Paavilainen
+46 (0)8-556 309 19
kimmo.paavilainen@ensto.com

Kompletta lösningar för offentliga byggnader
Konsulter & Arkitekter

Lars Aronsson
+46 (0)70-245 21 27
lars.aronsson@ensto.com

Grossister & Distributörer
Industriella lösningar 

Peter Karlsson
+46 (0)70-248 53 40
peter.karlsson@ensto.com

OEM-Projekt 

Johan Nestor
+46 (0)70-811 71 57
johan.nestor@ensto.com


