Uddrag af sortiment - 1 modul
Hele vores sortiment findes på www.e-linecircle.dk

Enkelt eller dobbelt

Kontakter du tænder på...

Tryk kontakten ud og prøv den
på din egen væg.

Udskift hjemmets eksisterende stikkontakter med de nye designer
kontakter fra E-Line Circle og få det præcis, som du vil ha’ det.

Stikkontakt med jord

Det stilrene designs skarpe linier kombineret med dets runde former fanger øjet på en behagelig måde. Sortimentet er bredt og
kombinationsmulighederne giver dig rig mulighed for at tilpasse
det moderne design til netop dit hjem.

1-polet afbryder, korrespondanceafbryder og afbryder med trykfjeder

1-polet afbryder med lys

Stilfulde
stikkontakter
- i dansk design

Antracit (sort)
Enkelt stikkontakt med jord.
Fåes i flere varianter m/u afbryder.

Hvid
Enkelt stikkontakt med jord
Fåes i flere varianter m/u afbryder.

Stål
Enkelt stikkontakt med jord.
Fåes i flere varianter m/u afbryder.
Se mere på
www.e-linecircle.dk
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Thorkild Larsen A/S
Fabriksvangen 17
DK-3550 Slangerup
Telefon: 48 18 66 66
Telefax: 48 48 66 63
E-mail: info@thorkild-larsen.dk
Web: www.thorkild-larsen.dk
WWW.E-LINECIRCLE.DK
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Moderne stikkontakter til moderne hjem
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Stil krav til din stikkontakt
- det gør vi!
Thorkild Larsen A/S er en danskejet virksomhed, som siden grundlæggelsen i trediverne har
beskæftiget sig med el og elektronik. I dag er
virksomheden en af Skandinaviens førende leverandører af el-produkter og komponenter. Vi
samarbejder med en bred vifte af anerkendte, internationale partnere og vores omfattende program leveres til et utal af brancher og sektorer.
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Hos Thorkild Larsen A/S har vi lige fra starten
valgt aldrig at gå på kompromis med kvaliteten,
og vi sætter en ære i at levere produkter i høj
kvalitet. Samtidig følger vi med tiden og sætter
standarder for nutidens krav til såvel funktionalitet som sortiment og design.

Moderne stikkontakter
til moderne hjem

Sæt nyt design på væggene i dit hjem...

...og kombiner præcis som du vil

Med E-Line Circle har vi skabt en helt ny serie stikkontakter og afbrydere, som naturligvis er 100% kompatible med dine eksisterende installationer. Det er derfor let og enkelt for dig, at skifte dine
gamle stikkontakter ud og få noget nyt og smukt på væggene.

En stikkontakt er opbygget af tre dele. Rammen, kontaktdelen og tangenterne. Rammen sidder bagerst og er, som navnet siger, rammen.
Selve kontaktdelen er den del, som man sætter ned i rammen og monterer ledningerne i. Det er her kontaktens funktion sidder. Tangenterne
er dem, man trykker på og dem, der dækker kontaktdelen.

Det moderne og tidsløse design er holdt i et minimalistisk udtryk,
hvor kvalitet, enkelt- og eleganthed spiller en særlig rolle. Farvekombinationerne står mellem hvid, antracit (sort) samt stål og kan
kombineres alt efter smag og behag. Samtidig ligger E-Line Circleprodukterne på et prisniveau, hvor alle kan være med.

Uddrag af sortiment - 1½, 2 og 2½ moduler & dåser
Hele vores sortiment findes på www.e-linecircle.dk
Stikkontakt med jord - 1½ modul, hvid, antracit (sort) og stål

Stik og afbryder - 2 moduler, hvid, antracit (sort) og stål

Stik og afbryder - 2½ modul, hvid, antracit (sort) og stål

Vores mange produkter forhandles i dag hos
førende byggemarkeder, i varehuse samt via elinstallatører.

Forfradåse 1 modul

Forfradåse 1½ modul

Murdåse 1 modul		

Murdåse 1½ modul

Et komplet produkt består således af:
1 Ramme – findes i hvid, antracit (sort) og stål

1

2 Kontaktdel – findes i hvid og antracit (sort)

2

3

3 Tangent – findes i hvid og antracit (sort)
Så ingen tvivl om, at Thorkild Larsen A/S - med E-Line Circle - vil
sætte sit præg på væggene i de moderne, danske hjem.

Se de mange kombinationsmuligheder på www.e-linecircle.dk

Høj kvalitet & flot finish - så enkelt kan det gøres!
E-Line_Folder_M65_LEO.indd 2

25/08/09 14:19:40

