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Klaar voor een unieke ervaring?
ONTDEK DE NIEUWE CONCEPT STORE VAN LEGRAND GROUP!
Het gonst van de bedrijvigheid aan de Steenkoolkaai in Brussel. Met man en macht
wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de gloednieuwe Concept Store van
Legrand Group. De Concept Store, waarvan we de nieuwe naam nog even geheim
houden, is geen winkel. Op deze unieke locatie ga je voor beleving en inspiratie.
Comfort, innovatie, design en technologie staan daarbij centraal.
Op 10 maart 2012 opent de Concept Store Legrand Group Belgium de deuren. België
kreeg de eer voor dit pilootproject; de allereerste ‘multi brand concept store’ van de
Legrand Group wereldwijd ligt in hartje Brussel!
Multimerk. Dat betekent ruimte voor eigen merken: BTicino, Legrand en Vantage. Maar
het betekent ook een actieve, vakoverschrijdende samenwerking met diverse partners.
Deze creatieve kruisbestuiving zal elke bezoeker ongetwijfeld eindeloos inspireren.
De nieuwe Concept Store werd onder handen genomen door een gerenommeerd
architect. Van vitrine en presentatieplatform tot ervaringszone. Legrand Group benut elk
hoekje om er tal van concepten te tonen. Geen resem producten op een rijtje dus, maar
een ontmoetingsplaats voor nieuwe ideeën. Geen overdosis aan technische
hoogstandjes, maar een zintuiglijke ervaring van wat Home Automation in elk huis, op elk
kantoor kan betekenen.
Op zoek naar inspiratie? Dan hebben we goed nieuws! Op vrijdag 9 maart 2012 wordt
de nieuwe Concept Store het exclusieve inspiratieplatform voor de pers. Kruis dus
nu al aan in je agenda. Binnenkort valt de officiële uitnodiging met alle details in je bus!

Voor meer informatie:
Legrand Group Belgium nv
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
Tel.: +32 (0)2 719 17 11
Fax: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@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 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
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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.

