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TG dosfäste™

 - ett modernare och snabbare 
 montage av väggdosa



TG-dosfäste är en produkt som underlättar och snabbar upp montaget vid montering av 
väggdosa på regel. TG-dosfäste ersätter traditionell kottling och passar på en 70 regel eller större 
regel. Det skruvas fast i regeln snabbt och enkelt med två skruvar, men kan också skruvas direkt 
på innervägg.  Montaget kan vara antingen vertikalt eller horisontalt.  Vid montage av två eller 
fler dosor tillsammans bör man använda två dosfästen för stabilt montage. För att montera en 
dosa på TG dosfäste använder ett fästclips. Fästclipset är vändbart så att det passar för både enkel 
och dubbelgips. Dosfäste och clips är tillverkade av köldtålig och halogenfri ABS-plast. 

” Att lägga en massa tid på att leta spillvirke, 
kapsåga och sedan spika känns väldigt omo-
dernt. Därför ville jag skapa en produkt som 
kunde spara tid och underlätta mitt arbete. ”

 Tomas Gindahl, uppfinnare av TG-dosfäste

TG dosfäste™ TG dosfäste™



art nr typ
E14 261 85 TG Dosfäste
E14 261 86 Fästclips för dosa av fabrikat Eljo och Elko
E14 261 87 Fästclips för dosa av fabrikat Thorsman
E14 261 88 Fästclips för dosa av fabrikat Ed-Wa hane
E14 261 89 Fästclips för dosa av fabrikat Ed-Wa hona
E14 261 90 Fästclips för dosa av fabrikat Ensto

Montage: Fastsättning med två skruvar på regel eller  
   innervägg.  Vertikalt eller horisontalt. Vid   
   två eller fler dosor som ska placeras bredvid  
   varandra använder man två dosfästen.
Utförande: Gul ABS-plast. Köldtålig, halogenfri
Tillbehör: Fästclips för olika dosor.
Övrigt: Tack vare konstruktion finns det plats för   
   isolering i utrymmet mellan regel och dosa. 
Mått: 47x70x195 mm
Vikt: 30 g

Dosan monterad på TG dosfäste. Vid montage av två eller fler dosor 
används två TG-dosfäste

För att få rätt distans vid dubbelgips 
vänder man clipset. 

Välj fästclips efter modell och fabrikat 
på dosan 

Montera fästclipset i dosans fästspår Skjut fast dosa och clips i dosfäste Skruva fast dosfästet i regeln med två 
skruvar. 

E14 261 85 - TG Dosfäste

E14 261 86 E14 261 87 E14 261 88 E14 261 89 E14 261 90

Elektriker Tomas Gindalhl uppfinnare 
av TG dosfäste
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När Karl H Ström grundade sitt företag 1919, fanns en tanke att förse marknaden med smarta 
produkter med kvalité, en anda som i högsta grad lever kvar i företaget. Därför kommer, i huvudsak, 
alla våra olika produkter från Tyskland. Idag är vi verksamma med flera tusen artiklar inom tre olika 
branschområden: El & Belysning, Verktyg, Järn & Byggvaror. Många av våra varumärken är kända ja, 
till och med ett begrepp i branschen. Tack vare vår mångåriga erfarenhet kan vi ge dig all nödvän-
dig support och hjälp om våra produkter. 

Kontakta gärna vår kunniga personal så hjälper vi dig!


