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Byt sladdkaos mot svensk design 

Iris Powerhub utmanar det traditionella grenuttaget 

och sätter ny branschstandard vad gäller både  

design och funktion.

 





Från trist grenuttag till stilren 
designpryl

 ”Ingen blir glad av sladdkaos”. Så kan man sammanfatta insikten 

bakom projektet. Vi ser en utveckling från fasta arbetsplatser till 

mer flexibla samarbetsytor och portabel elektronik. Något som 

däremot halkat efter är utvecklingen av flexibla och snygga  

ellösningar – vem har inte snubblat över en illa placerad sladd?

 

För att gå till botten med problemet gick Kondator ihop med 

Tengbom. Tillsammans skapade vi en smidig och sober ellösning, 

utan att kompromissa med vare sig funktion eller utseende. 

 

”Trots att el är en av våra viktigaste funktioner gör vi oftast allt för 

att gömma undan sladdar och dosor. Det tycker vi på Kondator 

är fel – teknik ska också vara vackert. När vi tillsammans med 

Tengbom såg att det saknades ett grenuttag med attraktiv design 

tog vi helt enkelt tag i saken och skapade Iris Powerhub”,  

säger Anders Axéen, produktutvecklingschef på Kondator. 

”På Tengbom inleder vi varje uppdrag med att utgå ifrån en aktuell 

frågeställning. Här handlade det om hur vi på ett smidigt sätt kan 

ta hand om det sladdkaos som så ofta uppstår i miljöer med höga 

krav på flexibilitet”, säger Sofia Dahlén, inredningsarkitekt och 

ansvarig för produktutveckling på Tengbom. 



Användarvänlig design 
och återvunnet material

Iris föddes i brännpunkten mellan estetik, teknologi, 

innovation och hållbarhet. Resultatet; en helt ny typ av 

powerhub för smakfull och portabel laddning.

Plast och kantiga former ersatts av en rund design 

iklädd grå- eller sandfärgad filtmatta. Med fyra el- och 

två USB-uttag samt dold sladdvinda briljerar Iris i både 

detaljnivå och användarvänlighet. Genom hela design-

arbetet har hållbarhet varit i fokus – Iris består av noga 

utvalda material där bland annat filtmattan är skapad av 

återvunnen PET. 

Iris med sin mjuka form och avskalade uttryck är en  

flexibel och vacker lösning på sladdkaos i alla miljöer.





Nyskapande och  
innovativ

Iris Powerhub är innovativ och världsunik på marknaden, 

en produkt som föddes ur behovet av att det saknades 

ett grenuttag på marknaden som var både snyggt och 

funktionellt. 
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5 fördelar med Iris



Stilren möbel

Trots att el är en av våra viktigaste funktioner gör vi oftast 

allt för att gömma undan fula sladdar och eldosor. Med 

Iris Powerhub sattes istället designen i fokus. Med sin 

mjuka form och avskalade uttryck är Iris lika mycket en 

stilren möbel i rummet som en laddningsstation.
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Den nya lägerelden  
att samlas kring

I dagens samhälle jagar vi allt som oftast eluttag för  

att ladda mobil, dator, surfplatta eller någon annan  

elektrisk pryl. Iris är lösningen på de allt högre krav som 

den portabla tekniken ställer på tillgång till lättillgänglig 

och flyttbar laddning. I en tid då laddningen dessutom 

ofta delas med kollegor, vänner och familj blir iris en 

vacker lösning på sladdkaos i alla miljöer och den nya 

lägerelden att samlas kring.



#3



#4

Enkel och fantastisk funktion

Med fyra el- och två USB-uttag samt lång sladdvinda är Iris 

oslagbar i både detaljnivå och användarvänlighet. Iris är också 

enkel att flytta efter behov och det filtklädda locket döljer dessut-

om alla kontakter på ett snyggt sätt.



Hållbarhet

Genom hela designarbetet har hållbarhet varit i fokus. 

Iris består av noga utvalda material där bland annat 

filtmattan är skapad av återvunnen PET.
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Max spänning 250 V 50 Hz 
Max ström 16 A 

Antal el-uttag 4 × CEE 7/7 

Antal USB-uttag 2 × USB-A 

USB-Laddare 5 V max 2,4 A 

Överhettningsskydd Ja 

Jordad Ja 

Anslutningskabel 3 m 

Max belastning 3680 W 

Anslutning Schuko / Type F (CEE 7/4) 

Certifiering CE, GS 

Art nr 910-I20L Grå 

  910-I20S Sand

Specifikation
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