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PartnerInspirasjon interiør

For mer inspirasjon kontakt din nærmeste ElFag-elektriker 
eller gå inn på elfag.no

På elfag.no får du råd, tips og gode ideer for stue, kjøkken, bad og 
barnerom. Her kan du også selv bygge brytere som passer perfekt til ditt  
nye interiør. 

Det begynner 
å bli lenge siden 
1970 tallet ...



Tenker du på brytere bare som noe du bruker for å slå lyset av og på med? 
Da har du mye å glede deg til! Bryterne fra ELKO er små, vakre detaljer som 
er med på å løfte interiøret ditt. 

Sett sammen en bryter som passer perfekt til ditt interiør. 
Kontakt din nærmeste ELFAG-elektriker og gå inn på www.elfag.no 
for mer inspirasjon.

Den er så lett å glemme…

Med stålets styrke
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Når du pusser opp bruker du sikkert mye tid på å velge farger, tapeter, 
kanskje også gulv og gardiner, for å få det akkurat som du vil ha det. Og fint 
blir det! Men hva med lysbryterne? De som har gjort jobben år etter år, blitt 
gule og slitte og forteller veldig tydelig om leilighetens egentlige alder?

Nå kan du få brytere i helt nye farger og materialer, som du kan sette 
sammen for å passe perfekt til hvert enkelt rom. 
ELFAG-elektrikeren kan vise deg mulighetene. 
Du er ikke ferdig med å pusse opp 
før du har sett på dem.

Du finner din nærmeste ELFAG-elektriker 
på www.elfag.no

Det har skjedd 
mye med lysbryterne våre



Inspirasjon til stuen Tenk helhet
Den nyeste trenden består i å tapetsere deler eller hele rom med tapet som 
ser ut som betong. Tapetene finnes i mange ulike varianter som etterligner 
virkelig betong, både i stofflighet og struktur. De gir en maskulin, rustikk og 
nesten naturtro opplevelse. 

(Tapeten på bildet er fra concretewall.no)

ELKO Plus Option leveres i sort matt lakk, 
kombinert med ramme av skifer. Dette 
passer perfekt til den nye betongtrenden. 

Bryter i sort og 
skifer passer 
perfekt i dette 
interiøret!

ELFAG-elektrikeren vet hvilke muligheter som finnes. Finn din nærmeste elektriker på www.elfag.no



Inspirasjon til barnerommet
Før du starter oppussing av barnerommet kan det være fornuftig å kontakte en 
ELFAG-elektriker. Han kan hjelpe deg med tips og råd. Blant annet er det fornuftig 
å vurdere ELKO Wireless på barnerommet. Den elektriske bryteren er uten ledning 
og festes på veggen med dobbeltsidig tape. ELKO Wireless kan flyttes og tilpasses 
barnets høyde, den kan også legges på nattbordet om kvelden slik at barnet selv kan 
styre lyset.

Wireless, bryteren 
som kan vokse 
med barnet!

Tenk smart
ELKO Wireless er en ledningsfri bryter-
serie som ved hjelp av dobbeltsidig tape 
kan festes på alle typer underlag. 
Bryteren kan styre lyset i ulike soner.

ELFAG-elektrikeren vet hvilke muligheter som finnes. Finn din nærmeste elektriker på www.elfag.no

Flytt bryteren 
i riktig høyde etterhvert
som barnet vokser!



Inspirasjon til kjøkkenet
Et kjøkken skal tilfredsstille mange krav, alt fra nok stikkontakter til å betjene 
elektriske apparater, til lysstyring som gir både arbeids- og stemningsskapende lys. 
En klar kjøkkentrend i dag er linoleum på gulvet. Linoleumen leveres i en rekke farger 
og mønstre, og gir et gulv det er enkelt å holde rent og som er mykt å gå på.

Bryter i sort og 
hvitt passer 
perfekt i dette 
interiøret!

Tenk helhet
ELKO Plus Option leveres i en mengde 
ulike varianter, slik at du kan få det 
elektriske materiellet tilpasset ditt interiør.

ELFAG-elektrikeren vet hvilke muligheter som finnes. Finn din nærmeste elektriker på www.elfag.no
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Inspirasjon til badet
Baderommet er ofte hjemmets minste rom. Derfor er det viktig at du tenker godt 
igjennom hvilke ønsker og behov dette rommet skal tilfredsstille. ELFAG-elektrikeren 
kan hjelpe deg med å planlegge det elektriske anlegget på badet både når det gjelder 
valg av belysning, varmekabler og annet elektrisk materiell. Benytter du deg av 
dimmer, kan du regulere lyset etter behov. 

Bryter i hvitt og 
matt glass passer 
perfekt i dette 
interiøret!

Tenk helhet
ELKO Wireless er en ledningsfri bryter-
serie som ved hjelp av dobbeltsidig tape 
kan festes på alle typer underlag. 
Bryteren kan styre lyset i ulike soner.

ELFAG-elektrikeren vet hvilke muligheter som finnes. Finn din nærmeste elektriker på www.elfag.no
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