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Forenkle ditt neste prosjekt med 
produkter og løsninger fra Ensto.
I dag velger ofte arkitekter og elektrikere produkter og løsninger fra mange ulike produsenter, 
noe som fører til økt administrasjon og økte kostnader. Vi har løst dette med Ensto Workpoint 
og EnstoNet.

Dette er Ensto Workpoint
Med våre grenstaver, uttakslister og uttaksbokser har 
man muligheten til å kombinere og tilpasse løsninger 
for ethvert behov. Det er også mulig å tilpasse disse 
løsningene til spesifikke taktilkoblinger, halogenfrie 
kabler, til normaluttak og datauttak, og jordfeilbryterkrav. 
Med Ensto Workpoint får du en sømløs integrering og et 
ryddig og stilig design. Man kan også kombinere Ensto 
Workpoint med EnstoNet, som vil spare tid for deg og dine 
installatører.

Dette er EnstoNett
Enstos mest populære installasjonsystem, EnstoNet, 
består av prefabrikerte kabler som enkelt settes sammen 
både sentralt og med Ensto Workpoint. Alle Ensto sine 
produkter og komponenter er gjenbrukbare og konstruert 
med høy holdbarhet.

Ensto Workpoint 
kombinert med EnstoNet, 

garanterer et enkelt, 
ryddig og godt planlagt 

kontor.

Distribusjon og tilkobling
Våre koblingsbokser gir deg muligheten 
til å styre ulike installasjonsløsninger og 
belysningsløsninger. Tilgjengelig med de 
fleste konfigurasjoner.

Prefabrikerte kabler
Med EnstoNett får du både ferdig 
oppsatt kabelsystem og egendefinerte 
kabelsystem, tilpasset til din installasjon. 

Kontrollenheter
Vår kontrollenheter gir deg full frihet 
til å selv tilpasse funksjoner, som 
jordfeilbrytere, effektbrytere, sikringer, 
DALI, osv.
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Bredt utvalg av produkter

Fordelen med å kombinere Ensto sine løsninger, er at du får alt du trenger til ditt neste 
kontorprosjekt, fra samme sted. Nedenfor ser du et utvalg av våre produkter, disse kan 
du lese mer om på www.ensto.no

Grenstaver
Våre grenstaver kan bestilles i valgfri lengde, i enten hvit eller 
eloksert, høykvalitets aluminium. Grenstavene har både enkle, 
doble og 4-veis- uttak på hver side. Datauttakene og tilkoblings-
kablene er selvfølgelig halogenfrie.

Uttakslister 
Uttakslistene på enten 630 mm eller 360 mm høyde, er ideelle for 
installasjon under skrivebord og konferansebord. Den tosidige 
listen åpner for mange forskjellige uttaksløsninger.

Uttaksbokser
Ensto sine uttaksbokser er en enkel og kostnadseffektiv måte 
å forsyne arbeidsplassen med strøm. Boksen kan enkelt festes 
på skrivebordet og samler alle ledningene på en pen måte. 
Uttaksboksene kan kombineres med både normaluttak og 
datauttak.

Kanaluttak og bokser
Ensto sine kanaluttak er tilgjengelig med 2 - og 4-veis uttak 
med EnstoNet tilkobling, og kan bestilles i alle farger etter 
sykehusstandarder.
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Ensto Nor AS
Professor Birkelandsvei 26A 1081 Oslo, Norge 
Tlf +47 22 90 44 00
firmapost@ensto.com

ENSTO NOR tar forbehold om at trykkfeil kan forekomme. Brukeren av dette dokumentet må selv vurdere om bruksområdet for produktet er riktig opp mot brukerens tenkte anvendelsesområde. ENSTO NOR fraskriver seg ethvert ansvar for skade 
eller tap som måtte oppstå som følge av bruk av opplysningene i dette dokumentet. Under ingen omstendighet utgjør opplysningene i dette dokumentet noen forsikring om kvalitet på utførelse eller liknende, og slik forsikring gis kun ved spesielle 
avtaler. For øvrig er ENSTO NORs ansvar begrenset i samsvar med selskapets standardvilkår, som er tilgjengelig på selskapets nettsider.

ensto.no

Smart Team til 
smarte installasjoner
Kontakt oss!

Salgssjef

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

Salg og teknisk support spesialist

Freddie Andresen
+47 995 68 936 
freddie.andresen@ensto.

Komplette løsninger for offentlige bygg
Konsulent & Arkitekt

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


