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Convergence-gamma van Sarlam bij Legrand:
VERLICHTING EN DECORATIE ONTMOETEN ELKAAR.
Sarlam, Frans fabrikant gespecialiseerd in verlichtingsoplossingen voor de
gemeenschappelijke delen van residentiële gebouwen en kantoren, brengt
Convergence, een gamma bestaande uit 12 lichtarmaturen. Het nieuwe gamma is de
perfecte symbiose tussen decoratie en verlichting en richt de schijnwerpers op de
creativiteit van het merk.
Het nieuwe programma, verkrijgbaar bij Legrand, onderscheidt zich door volgende
karakteristieken:
. vierkante en sobere lijnen versterkt door kwaliteitsmaterialen,
. esthetische continuïteit tussen wand-en plafondarmaturen .
. een architecturale look aangepast aan gemeenschappelijke delen,
. fluorescentie- en LED-lichtbronnen van de laatste generatie, met een hoge energieefficiëntie
en
. een variabel energiebeheer met 0-10V of DALI.
Verlichting in het hart van het interieur
Convergence staat voor sobere, rechte lijnen. De lichtarmaturen uit het programma
werden met zorg ontworpen en creëren een discrete harmonie tussen wanden en
plafonds.
Convergence bestaat uit drie sferen, ‘Wanden’, ‘Plafonds’ en ‘Decoratie’, en zorgt voor de
perfecte afwerking in hallen en gangen, langs trappen, aan ingangen en in
ontvangstruimtes. Zowel bij nieuwbouw- als renovatieprojecten zijn de lichtarmaturen
ideaal voor integratie in de gemeenschappelijke delen van residentiële en tertiaire
gebouwen. Het zijn dan ook bronnen van verbeelding die interieurarchitecten en designers
inspireren bij de realisatie van hun projecten.
Wanden
Deze vijf modellen (Convergence A, B, C, D en E) beantwoorden aan hedendaagse
interieurvereisten dankzij de fijne lijnen, kwaliteitsvolle materialen en de moderne LEDlichtbronnen. Het vierkante design integreert zich elegant in de ruimte dankzij de
verbinding tussen frames of breed metalen kaders en de lichtbron. Een evenwichtig, sober
en puur ontwerp dat de decoratie van de ruimte onderstreept.
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Plafonds
De plafondarmaturen (Convergence E, F en G) geven een nieuwe esthetische dimensie
aan het plafond én een nieuwe designinterpretatie van de rechthoekige plafondarmatuur.
Dankzij de homogene verspreiding van het licht is elk element in één oogopslag te vatten.
Tot de belangrijkste troeven van de plafondarmaturen behoren de beperkte hoogte
(minder dan 50 mm) die een discrete installatie garandeert en de mogelijkheid tot
gemoduleerd dimmen van het licht (variatie).
Decoratie
Deze modellen (Convergence H, I, J, K en L) zijn originele en decoratieve
verlichtingsoplossingen die de gemeenschappelijke delen van een gebouw tot hun recht
laten komen. Fijne, minimalistische vormen gekoppeld aan doeltreffende lichtbronnen,
maken deze lichtarmaturen tot krachtige, decoratieve elementen.
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Legrand Group Belgium, met zetel in Diegem, is een filiaal van de Franse Legrand Group. Legrand is de
specialist op wereldvlak in elektrische en digitale woninginfrastructuren. Legrand levert al meer dan 60 jaar
geïntegreerde oplossingen voor het beheer van woningfuncties zoals verlichting, verwarming, energie,
netwerken en toegangscontrole. Legrand Group Belgium 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.
De Legrand Group ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt eenvoudige en innovatieve elektrische en digitale
systemen voor een eenvoudigere communicatie, een verhoogde veiligheid en beveiliging en een verbeterd
comfort in gebouwen. De catalogus bevat meer dan 178.000 items in ongeveer 100 productfamilies. De
groep telt ruim 31.000 medewerkers, is rechtstreeks aanwezig in meer dan 70 landen en verkoopt zijn
producten in ruim 180 landen. In 2010 realiseerde Legrand Group een omzet van 3,89 miljard euro.

