nedföringsstav – modern
design och full frihet

Spänning och omväxling på jobbet.
Praktiskt, nära och bekvämt.
Moderna arbetsplatser ställer stora krav på
flexibilitet. Kontor omdisponeras, växer eller
krymper i takt med att verksamheten förändras.
Com.along är en serie nedföringsstavar och stubbar
som kan placeras nästan var som helst för att ge varje
arbetsplats tillgång till precis de uttag som behövs.
Praktiskt, nära och bekvämt.
Den moderna, stilrena designen förhöjer varje miljö.
Välj mellan natureloxerad eller vitlackerad aluminium.
Uttagen är svarta, grå eller vita. Designlisten ﬁnns som
standard i svart och grått gummi. Naturligtvis kan listen
fås i andra färger.
Com.along levereras i valfri längd och bestyckas helt enligt
dina önskemål- du väljer önskad längd, anslutning samt
typ av uttag. Vid behov kompletterar du uttagen – snabbt
och enkelt med några få handgrepp. Sätt Com.along på
plats med hjälp av stora och små fötter, ställbara fästen
och olika takanslutningar.

Kombinera med DWP installationsskena.
Med Com.along serien tillsammans med DWP
installationskena, monterad i tak eller golv, kan du
bygga upp arbetsplatser helt fritt och ﬂexibelt i
rummet. Com.along kan naturligtvis kombineras
med en traditionell installation.

Com.along Väggen – bestyckad med valfritt
antal svag- och starkströmsuttag som sedan
kan kompletteras efter behov.

Com.along Stubben –
två- eller fyrsidig för placering på golv

Stilren och
funktionell design.
För alla behov.
Com.along Ettan

En snyggt designad stav med uttag på en sida för fristående eller fast
montage mot tak. Levereras med ﬂexslang eller fast anslutning.

Com.along Tvåan

En lösning som täcker ﬂera arbetsplatser med uttag på båda sidor.
Välj mellan ﬂexslang eller fast anslutning mot tak.

Com.along Fyran

För att betjäna många arbetsplatser ﬁnns staven med uttag på fyra sidor.
Flexislang eller fast anslutning.

Com.along Stubben

Lika snygg som praktisk. Finns som 2- eller 4-sidig. Placeras på golv.

Com.along Väggen

En smäcker panel för fast montage på vägg, bord eller liknande.
Kan monteras horisontellt, vertikalt eller i vinkel.

Com.along Borden

Slimmad panel som kan monteras på eller under bord.
Horisontellt eller vertikal, du bestämmer.

Com.along Panelen

En liten kompakt panel för montage till exempel på skrivbord och
arbetsbänkar. Passar även som nedföringsstav på vägg.

Com.along Rund

En diskret stav som kan skräddarsys efter önskemål.
Fristående med uttag på en sida.
Com.along Tvåan –
med uttag på båda sidor

Teknisk information
50 mm

111 mm

84 mm

Com.along Ettan

Fristående eller fast montage mot
tak. Levereras med ﬂexslang eller
vridbar arm (180 grader) för optimal
ﬂexibilitet. Uttag på en sida.

110 mm

48 mm
48 mm

94 mm

Med uttag på båda sidor av staven.
En lösning som täcker ﬂera arbets platser. Finns med ﬂexslang eller fast
anslutning.

Com.along Fyran

Finns som 2- eller 4-sidig.

• Valfritt antal tele/datauttag.
• Fabrikat enligt förfrågan och överenskommelse.
• RJ45 skärmat/oskärmat inkl. sladdställ.

48 mm94
48mm
mm
48 mm48 mm
50 mm

Finns som 2- eller 4-sidig.
Placeras på golv.

Fästen och anslutningar

111 mm

Com.along Väggen
84 mm

För fast montage på vägg, bord eller
liknande. Kan monteras horisontellt,
vertikalt eller i vinkel.

111 mm
50 mm

Com.along Borden

84 mm

• Valfritt antal uttagsbrunnar, kan fördelas på två
grupper.
• 1-fas 230V 16A.
• 2-vägs alt. 3-vägs med plugginfunktion, vilket gör
det enkelt att komplettera.
• Sladdställ 3x1,5 mm 2 i önskad längd.
• CE-märkt och Semko-godkänt.

Svagströmsuttag

Com.along Stubben

111 mm

Uttag och list ﬁnns i svart, grått och vitt. Gummilist i
svart och grått. Com.along levereras i natureloxerad
eller vitlackad aluminium. Halogenfria plastmaterial.

Starkströmsuttag

Com.along Tvåan

111 mm
110 mm

Material

För montage på eller under bord.
Uttag på en sida.

Com.along Panelen

Uttagspanel som monteras under
skrivbord, över arbetsbänk eller som
nedföringsstav.

Com.along Rund

• Tung fot
• Ställbar fot
• Fast takfäste
• Ställbart takfäste
• Flexslang
• Takgenomföring
• Rännfäste

Kabelutrymme

Com.along har skilda utrymmen för
svag- och starkström.
Com.along systemet levereras i valfri
längd och med bestyckning enligt
kundens önskemål.

Fristående med uttag på en sida.
En diskret lösning med möjlighet
till ett antal olika fötter.

KB-Systems produkter
säljs i Sverige genom
Tel. 031-707 28 00
www.el-system.se

KB System AB, SE-286 85 Örkelljunga
Tel: +46 (0)435 - 56 200 · Fax: +46 (0)435 - 56 135 · info@kb-system.com
www.kb-system.com
KB System AB arbetar med ﬂexibel och dynamisk strömförsörjning under namnen Dynamic Workplace Power och Com.along.
Vi är ett helägt dotterbolag till Konstruktions-Bakelit AB, en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska komponenter och system i plast.

