
Łączy wyjątkowo
Connects exceptionally 

+ + +



FGP-1  Gniazdo pojedyncze bez uziemienia 
 Single socket without earth
FGP-1z Gniazdo pojedyncze z uziemieniem 
 Single socket with earth
FGZK Gniazdo DATA z uziemieniem, z kluczem 
 DATA single socket with earth, with key
FGP-2 Gniazdo podwójne bez uziemienia 
 Double socket without earth
FGP-2z Gniazdo podwójne z uziemieniem 
 Double socket to a frame with earth

Seria podtynkowa / flush-mounted

+ + +

Sposób oznaczania produktów serii FLEXI 
Marking FLEXI products

Montaż w poziomie lub w pionie.
Vertical or horizontal installation.

System ramkowy 
z możliwością układu 

pionowego lub poziomego.
Frame system with vertical 

or horizontal assembly 
possible.

Nieograniczone możliwości łączenia dowolnych mechanizmów 
w układy wieloramkowe!
Unlimited possibility to join random mechanisms into multi-
frame systems!
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nr koloru 
colour no
(beżowy) 

(beige)

symbol produktu / symbol of product
(mechanizm łącznika jednobiegunowego) 
(single pole switch mechanism)

1 FWP-1

nr koloru 
colour no

(grafitowy) 
(graphite)

symbol produktu / symbol of product
(mechanizm gniazda pojedynczego 
z uziemieniem)
(single socket with earth mechanism)

11 FGP-1z

900

Dostępna kolorystyka / Colours 

Dodatkowo w sprzedaży są również boki ramek dostępne  
w pełnej kolorystyce serii FLEXI. Zapraszamy do tworzenia własnych 
kombinacji kolorystycznych. / Side frames are also available in full 
spectrum of colours. Feel free to make your own combination of colours.

1

9

7

118

Biały
White 

Beżowy
Beige1 Srebrny metalik

Silver metallic7

Złoty metalik
Gold metallic8 Brązowy metalik

Brown metallic9 Grafitowy
Graphite11

Proste składanie ramek ze sobą! 
Simple assembly of frames!

Łączniki / Switches    IP20/IP44 10AX 250V~

FWP-1 Łącznik jednobiegunowy / Single pole switch
FWP-2 Łącznik świecznikowy / Two-circuit switch
FWP-3 Łącznik schodowy / Two-way switch
FWP-4 Łącznik zwierny dzwonek / Single push button “bell”
FWP-5  Łącznik zwierny światło / Single push button “light”
FWP-6 Łącznik krzyżowy / Intermediate switch
FWP-7 Łącznik potrójny / Triple switch
FWP-8 Łącznik żaluzjowy / Roller blind switch
FWP-9 Łącznik dwubiegunowy / Double pole switch
FWP-10 Łącznik jednobiegunowy ze schodowym 
 Single pole witch two-way switch
FWP-33 Łącznik podwójny schodowy 
 Double two-way switch

FWP

FGP

Gniazda pojedyncze i podwójne / Single and double 
socket outlets        IP20 16A 250V~

Gniazda bryzgoszczelne / Splash proof sockets
IP44 16A 250V~

FGPB-1z Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem  
 (klapka biała)
 Splash proof socket with earth (white cover)
FGPB-1zd Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem  
 (klapka dymna)
 Splash proof socket with earth 
 (shaded transparent cover)

FGPB

FG2K Gniazdo abonenckie RTV końcowe (2dB)
 Radio/TV final socket
FG6K  Gniazdo abonenckie RTV końcowe 
 w szeregu gniazd przelotowych (6dB)
 Radio/TV final socket (in series of through 
 sockets)
FG9P  
FG12P 
FG15P  Gniazdo abonenckie RTV przelotowe
 Radio/TV through socket

Gniazda abonenckie RTV / Radio/TV sockets    IP20

FG2K | FG9P

FGS Gniazdo abonenckie RTV-SAT końcowe
 Radio/TV/SAT final socket
FGM Gniazdo abonenckie RTV-SAT multimedialne (Internet)
 Radio/TV/SAT multimedia socket (Internet)
FGSN Gniazdo abonenckie 2 wyjścia SAT + TV
 TV/SAT with two satellite inputs
FGSP Gniazdo abonenckie RTV-SAT przelotowe
 Radio/TV/SAT through socket
FGST Gniazdo abonenckie RTV-SAT końcowe
 (dwa wejścia antenowe: RTV i SAT)
 Radio/TV/SAT final socket (two antenna inputs) 

Gniazda abonenckie RTV-SAT / Radio/TV/SAT sockets
IP20FGS | FGSN

FGTV-1 Gniazdo antenowe pojedyncze TV
 Single antenna TV socket
FGF-1 Gniazdo antenowe pojedyncze typu F (SAT)
 Double antenna F type socket (SAT)
FGF-2 Gniazdo antenowe podwójne typu F (SAT)
 Single antenna F type socket (SAT)
FGFK Gniazdo antenowe pojedyncze typu F (SAT)
 + gniazdo komp. pojedyncze (1xRJ45, kat. 5e)
 Single antenna F type socket (SAT) 
 + single computer socket (1xRJ45, cat. 5e)

Gniazda antenowe TV i SAT / Antenna sockets TV and SAT 
 IP20FGTV | FGF

FGT-1 Gniazdo telefoniczne pojedyncze
 Single telephone socket
FGT-2 Gniazdo telefoniczne podwójne
 Double telephone socket
FGK-1
FGK-1e
FGK-3
FGK-5 Gniazdo komputerowe pojedyncze
 Single computer socket
FGK-2
FGK-4
FGK-6 Gniazdo komputerowe podwójne
 Double computer socket
FGTK  Gniazdo telefoniczne i komputerowe
 Single telephone socket + single computer socket

Gniazda telefoniczne i komputerowe / Telephone 
and computer sockets   IP20

FGT | FGK

FGG-1 Gniazdo głośnikowe pojedyncze (2,5mm2)
 Single loudspeaker socket (2,5mm2)
FGG-2 Gniazdo głośnikowe podwójne (2,5mm2)
 Double loudspeaker socket (2,5mm2)
FGG-3  Gniazdo głośnikowe pojedyncze (typu banan - 
 czerwony i czarny, pozłacany, 4mm2)
 Single loudspeaker socket (banana type - 
 red and black, gold-plated,4mm2)
FGRCA-1 Gniazdo pojedyncze RCA (typu cinch - żółty, 
 pozłacany)
 RCA single socket (cinch type-yellow, gold-plated)
FGRCA-2 Gniazdo podwójne RCA (typu cinch - biały 
 i czerwony, pozłacany)
 RCA double socket (cinch type-white and red, 
 gold-plated)
FGBNC-1 Gniazdo pojedyncze BNC / BNC single socket
FHDMI-1 Gniazdo pojedyncze HDMI / HDMI single socket
FHDMI-2  Gniazdo podwójne HDMI / HDMI double socket
FGHK Gniazdo pojedyncze HDMI + gniazdo komputerowe  
 pojedyncze (1xRJ45, kat. 5e, 8-stykowe)
 HDMI single socket + single computer socket 1xRJ45,  
 cat. 5e, 8-contact.

Gniazda multimedialne / Multimedia sockets   IP20

FGG

Produkt sprzedawany z ramką. / Product is sold with a frame.

Ramki należy składać bez mechanizmów.
Frames should be assembled without mechanisms



Produkty uzupełniające / Complementary products

Wszystkie nasze produkty posiadają wymagane certyfikaty i deklaracje
zgodności. Zachęcamy do zapoznania się z nimi na stronie internetowej
www.karlik.pl / All our products have required certificates and decla-
rations of conformity. See our offer for more details at www.karlik.pl

Służymy pomocą i informacją / We are here to serve you:

Region 1 PIŁA   
tel. +48 604 582 321
e-mail: region1@karlik.pl

Region 6 LEGNICA
tel. +48 668 402 247
e-mail: region6@karlik.pl

Region 2 OLSZTYN
tel. +48 604 582 341
e-mail: region2@karlik.pl

Region 5 ŚLĄSK
tel. +48 694 416 574
e-mail: region5@karlik.pl

Region 4 LUBLIN
tel. +48 604 582 344
e-mail: region4@karlik.pl

www.karlik.pl

Region 3 WARSZAWA
tel. +48 606 744 553
e-mail: region3@karlik.pl

Nasze marki: 
Our brands:

U-1 Uszczelniacz (IP44) do łączników serii FLEXI.
Sealant (IP44) for FLEXI series switches.

Uszczelniacz / Sealant

L-2
2L-2
3L-2

17L-2

Moduł podświetlający LED do łączników FLEXI - biały
Moduł podświetlający LED do łączników FLEXI - zielony
Moduł podświetlający LED do łączników FLEXI - niebieski
Moduł podświetlający LED do łączników FLEXI - czerwony

L-2
2L-2
3L-2

17L-2

Light module LED for FLEXI series switches - white
Light module LED for FLEXI series switches - green
Light module LED for FLEXI series switches - blue
Light module LED for FLEXI series switches - red

L-1   Moduł podświetlający do łączników serii FLEXI.
        Light module for FLEXI series switches.

Moduł podświetlający / Light module

KL Kondensator do świetlówek 
energooszczędnych i LED
Kondensator KL likwiduje zjawisko migania 
świetlówki energoszczędnej lub świecenia 
oświetlenia LED, które może występować  
w stanie wyłączonym w instalacji z łącznikiem 
podświetlanym (L).
Condenser for energy saving lamps and LED
KL condenser eliminates flashing of energy 
saving fluorescent lamp or illumination of LED 
lighting that can occur while being switched off 
in installation with illumination switch (L).

Kondensator / Condenser

Ramka zewnętrzna do łączników IP44
Frame for FLEXI series switches IP44

Ramki zewnętrzne FLEXI do łączników IP44 
występują w pełnej kolorystyce. 
Frame for FLEXI series switches IP44 
are available in full colour.

Ramka zewnętrzna / Frame


