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Mooi design en direct inklikbaar schakelmateriaal
LEGRAND VERNIEUWT GAMMA MINI-ZUILEN

Legrand vervangt het huidige gamma mini-zuilen, de CL-1 Colonnettes, door de
nieuwe CL-SO modellen. Smallere afmetingen, lagere hoogtes, een modernere
vormgeving van voet en kap, én direct inklikbaar schakelmateriaal: dat zijn de
wijzigingen die het CL-SO gamma typeren.
De nieuwe CL-SO Colonnettes zijn opgebouwd uit de rompen van de nieuwe GWO Klik-in
wandgoot. De voordelen van deze goot zijn dan ook de voordelen van de nieuwe minizuilen.
Eerst en vooral is er het gemak van het direct inklikbare Mosaic-schakelmateriaal. Doordat
adapters en afdekplaten voor het schakelmateriaal niet langer nodig zijn, gaat de montage
veel sneller en ziet het er veel meer als één geheel uit.
De andere voordelen op een rijtje:
. compacte, strakke mini-zuil,
. alle onderdelen zijn perfect op elkaar afgestemd,
. schakelmateriaal en deksel liggen in één lijn,
. minder onderdelen nodig voor hetzelfde resultaat.
Legrand biedt bovendien enkele voorgemonteerde versies. Met slechts één referentie zijn
deze makkelijk te bestellen. De CL-SO Colonnettes in een afwijkende kleur of lengte
worden door Legrand op aanvraag geleverd.
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Legrand Group Belgium, met zetel in Diegem, is een merk van de Franse Legrand Group. Legrand is de
specialist op wereldvlak in elektrische en digitale infrastructuren. Legrand levert al meer dan 60 jaar
geïntegreerde oplossingen voor het beheer van woningfuncties zoals verlichting, verwarming, energie,
netwerken en toegangscontrole. Legrand Group vertegenwoordigt de merken Legrand en BTicino op de
Belgische markt en is hiermee de specialist inzake elektrisch installatiemateriaal voor laagspanning.
Legrand en BTicino beschikken over een uitgebreid gamma innoverende producten voor de woningbouw
(schakelaars, domotica, distributie en beveiliging), de tertiaire sector (scholen, ziekenhuizen, kantoren,
hotels, …) evenals de industrie.

