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Legrand is #SwitchedOn 

100% solidair en in de bres tegen COVID-19 

 
Legrand, wereldwijd specialist in elektrische en digitale infrastructuur voor gebouwen pakt 
vandaag uit met een online social wall in het teken van de COVID-19-crisis. 
 
Onder de titel “Legrand is #SwitchedOn” zoomt die social wall in op alle initiatieven die Legrand 
wereldwijd op touw zette als antwoord op de pandemie en die verschenen op Twitter, Facebook, LinkedIn 
of Instagram. Hij biedt een realtime blik op het intense en solidaire engagement van de groep en zijn 
filialen in deze ongeziene economische en gezondheidscrisis. 
 
Die talrijke uiteenlopende initiatieven zijn in de eerste plaats bedoeld om de gezondheid en veiligheid van 
alle Legrand-medewerkers te beschermen. Ze zijn ook gericht op het waarborgen van de continuïteit van 
de dienstverlening aan klanten en partners, wiens activiteit essentieel is om de economie draaiende te 
houden. Tot slot dragen ze bij aan de solidariteitsinspanningen om de gevolgen van de crisis in te perken, 
vooral voor ziekenhuis- en rusthuispersoneel. 
 

“Legrand is #SwitchedOn” wordt in realtime bijgewerkt en is toegankelijk via www.legrandgroup.com. 

 

 

 
 
 
Voor meer informatie: 
Legrand Group Belgium nv 
Elke De Keyzer, Marketing communicatie assistant 
Tel.: +32 (0)2 719 17 11 
E-mail: elke.de-keyzer@legrandgroup.be 
Website: www.legrand.be 
 
 
 
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,Netatmo en BTicino 
op de Belgische markt en is hiermee de specialist inzake elektrisch installatiemateriaal voor laagspanning. 
 
Legrand, Netatmo 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.  
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