
PowerLink Hotel by



PowerLink “UnderCover”

I sengegavlen er ønsket tit - usynligt. Derfor har vi udviklet 
vores PowerLink “undercover” som falder i et med det valgte 
materiale i sengegavlen. 
Her er det en sort strukturmalet MiniFrame der er brugt i den 
sort malede MDF som er placeret bag lampen.
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Make it interesting

Vælg en anderledes løsning, som her der er inspireret 
af retro kontakten - “Multi Retro”
Den findes i sort og hvid. 

Eller den originale “Retro” kontakt i 
porcelæn, som passer perfekt ind 
på et gammelt hotel. 
Findes i sort og hvid porcelæn. 



BERKER R.3  
ALUMINIUM BRUSHED GOLD ANODIZED
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BERKER R.1 
CHROME
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BERKER R.Classic  
GOLD 24K

21

Play with the materials

Materialerne kan give en ny verden af udtryk til 
den enkelte løsning. Det rummer en anden kvalitet 
samt luksuriøst udtryk. Arbejd med guld, kopper, 
glas, læder, struktur mm. og find nye muligheder.



BERKER B.7 GLASS
WHITE GLASS SIMILAR TO RAL
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BERKER B.7 GLASS 
MIRROR GLASS
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Glass it



BERKER R.3  
SILK MAT FINISH
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BERKER R.3  
BLACK CHROME
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Play with the ccoolloorrss

Farve mulighederne har ingen grænser, slip fantasien løs og 
skab et unikt udtryk. 



BERKER B.7  
ALUMINIUM ANODIZED

12

BERKER B.7 GLASS
WHITE GLASS SIMILAR TO RAL
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BERKER R.1 
SILK MAT FINISH

6

The Classic

Anvend den 
klassiske der 
hvor man ønsker 
et neutralt look 
“undercover”.



The “Danish”

Den Danske, er den velkendte 3-benet strømstik 
med et dansk jord ben. Disse 3 modeller findes 
med Dansk jordstik, men kan også leveres med 
schuko strøm stik.  
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The “Danish”PowerLink

O-1Hvid højglans O-1 Hvid Mat

Model D1000:
1 stk. højrevendt panel og 1 stk. venstrevendt panel med:
- 1 x DK eller Schuko
- 1 x Vippeafbryder til rumbelysning
1 stk. centerbox bag sengegavl til styring

Vi leverer til elektrikeren:
- 2 stk. WAGO 3 polet stik til 2 stk. sengelamper.
- 1 stk. 5 ledet tilgangs WAGO stik til centerbox

Værd at vide:
- Korrespondance A imellem 3 afbrydere til rumbelysning
- Sengelamperne afbrydes direkte på sengelampen. 
- Fåes i Hvid højglans, hvid mat og antracit mat. 

Model D2000:
1 stk. højrevendt panel og 1 stk. venstrevendt panel med:
- 1 x DK eller Schuko
- 1 x Kipafbryder til rumbelysning
- 1 x Vippeafbryder til sengelampe
1 stk. centerbox bag sengegavl til styring
 
Vi leverer til elektrikeren:
- 2 stk. WAGO 3 polet stik til 2 stk. sengelamper.
- 1 stk. 5 ledet tilgangs WAGO stik til centerbox

Værd at vide:
- Korrespondance A imellem 3 afbrydere
- 1 stk. elektronisk relæ i centerbox
- Sengelamperne afbrydes på vippeafbryderen i panelet. 
- Fåes i Hvid højglans, hvid mat og antracit mat.

1 sæt PowerLink bestående af:
1 højre panel

1 venstre panel
1 centerbox med styringer

Vejl. SalgsPris komplet fra 4.968,00 excl. moms Vejl. SalgsPris komplet fra 6.476,00 excl. moms 



O-1 Hvid Mat



O-1 Antracit



Retro - Sort porcelæn



Make
 it 

plea
sant



tietgensvej 16 - 8600 silkeborg - denmark - info@onlineco.dk - 70707195

see 
you


