
Mainline® stroomrail
Verplaatsbare stopcontacten 

in een strak design

Verplaatsbare 
stopcontacten



Wat is een 
Mainline® stroomrail?

Flexibel werken dankzij verplaatsbare stopcontacten en datapunten

Mainline® is een design stroomrail met verplaatsbare stopcontacten die u overal kan toevoegen en 
verplaatsen. Voor elk apparaat een stopcontact of datapunt en altijd op de juiste plaats.
 
U heeft een prachtig interieurontwerp klaar en wil dat de stopcontacten aansluiten bij uw ontwerp.  
Of u wil de inrichting van een kantoor aanpassen maar er zijn te weinig stopcontacten en op de  
verkeerde plaats. Soms wil de klant achteraf nog apparaten toevoegen, die dan zorgen voor  
overladen verdeelstekkers en een rommeltje van kabels.
 
Dankzij de Mainline® stroomrail met verplaatsbare stopcontacten zorgt u voor een flexibele  
oplossing. Want iedereen kan veilig stopcontacten toevoegen, verplaatsen en verwijderen waar en 
wanneer ze nodig zijn. En laat u de stopcontacten weg, dan zijn er alleen strakke lijnen.

Discreet en uniek design 

Een Mainline® stroomrail kan u in elk interieur onopvallend installeren in en op  
muren, plinten of meubels (bv. kasten). En de installatie duurt maar net zo lang als 

het plaatsen van conventionele stopcontacten. Hij is ontworpen in een uniek en 
strak design en is een meerwaarde voor elk modern interieur. 

De design stroomrail en de verplaatsbare stopcontacten zijn  
standaard verkrijgbaar in zwart en wit. U kan ze ook bestellen in  

aangepaste kleuren waardoor ze naadloos aansluiten bij de  
kleuren van de ruimte. 

Het resultaat? Een knap design met flexibele stroomtoegang.



Mainline® stroomrail 2,2m  

De Mainline® stroomrail is snel te installeren 

Dankzij de eenvoudige installatie is Mainline® stroomrail geschikt voor nieuwbouw en renovatie. 
U kan hem inbouw of opbouw plaatsen. 

Let op: de aansluiting van de Mainline® design stroomrail moet gebeuren door een erkende elektricien.

Bekijk de installatievideo’s op  het YouTube kanaal van Mainline® België of download de installatiehandleiding op 
onze website www.mainline.be.

   handleiding
 

          
De Mainline® stroomrail samenstellen

U start met de stroomrail en de behuizing. Met verlengsets bouwt u verder tot de gewenste lengte. De rails verbindt 
u met het meegeleverde aansluitblok en met de eindkap kan u de stroomrail afsluiten. Met de binnen- en buiten-
hoeken werkt u de hoeken mooi af. En tot slot klikt u de verplaatsbare stopcontacten, USB-opladers of datapunten 
in de rail.

Art.nr. ML22W

Verlengset 2,1m (incl. koppelstuk) 
Art.nr. ML21QCSJW

Set voor buiten- of binnenhoek
Art.nr. MLICJW

Art.nr. MLECJW

Stopcontact
Art.nr. MLP4W

USB Oplaadcontact
Art.nr. MLUSB

DATA aansluitpunt
Art.nr. MLPD

Hoe Mainline® 
installeren?



Hoe Mainline® 
inbouwen?

De Mainline® stroomrail kan u discreet installeren en inbouw of opbouw. De profielen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren 
als de stroomrail en de verplaatsbare stopcontacten.

Opbouwprofiel Wit
Art.nr. SMH02-WEX2100

Aluminium inbouwprofiel 2.1m
Art.nr. FMH01-AEX2100

Aluminium C-in- of opbouwprofiel
Art.nr. MLEX21

Eindkap opbouwprofiel Wit
Art.nr. SMH02-W-ENC

Koppelstuk opbouwprofiel Wit
Art.nr. SMH02-STJ

U kunt de verplaatsbare stopcontacten, USB contacten en datapunten eenvoudig in de rail klikken.

Plaats het stopcontact 
in de Mainline®-rail

Stap
01/

Stap
02/

Stap
03/

Draai het stopcontact 
90° om veilig toegang te 
krijgen tot het stroomnet

Verplaats of voeg 
stopcontacten toe waar 
ze nodig zijn

55mm

19mm



Voordelen
Mainline® stroomrail

Mainline® design stroomrail: altijd en overal een 
stopcontact

Verplaatsbare stopcontacten op kantoor, in vergaderruimtes 
en in scholen zorgen ervoor dat iedereen overal zijn laptop, 
smartphone, tablet, … kan opladen. Voor nieuwe  
medewerkers kunt u snel een extra werkplek voorzien.  
U kan de stroomrail ook in kantoormeubilair inbouwen om 
flexibele én ordelijke werkplekken te creëren! Of verander 
onbeperkt de inrichting van een winkel door overal  
verlichting te kunnen plaatsen (retail, doe-het-zelf-,  
verlichtingszaak, …). 

Laboratoria, hotelkamers en praktijken van medische  
beroepen worden flexibel met verplaatsbare stopcontacten. 
Het is ook handig als klanten van een horecazaak aan elk  

tafeltje hun mobiele apparaten kunnen opladen. En zelfs in 
huis kan u een Mainline® stroomrail plaatsen, denk maar aan  

de keuken, woonkamer, slaapkamers, thuiskantoor, ... .

Waarom kiezen voor Mainline® verplaatsbare 
stopcontacten?

U en uw klant hoeven niet meer te beslissen hoeveel stopcontacten 
er nodig zijn en waar ze moeten staan. Dankzij de Mainline® 
stroomrail kan de klant overal en altijd stopcontacten toevoegen en 
verplaatsen. De stroomrail heeft nog heel wat voordelen:

•	 Flexibel
•	 Innovatief
•	 Aantrekkelijk design in aangepaste kleuren
•	 Veilig
•	 Discreet en onopvallend
•	 Gepatenteerd systeem met een uniek design
•	 Gemakkelijk te installeren en eenvoudig in gebruik

Flexibel netwerk

U kan een flexibel ethernet netwerk maken in heel uw 
gebouw, dankzij de Mainline® premium datapunten. 

Klik een datapunt in de rail en u heeft internettoegang, 
altijd en eender waar op de stroomrail.
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