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Een nieuw soort licht in de nieuwe catalogus voor 2012:
LEGRAND PRESENTEERT LED-PROGRAMMA VAN SARLAM.
Sarlam, dochter van de Legrand Group, doet zich met zijn nieuwe LED-programma
gelden als pionier in het gebruik van LED’s voor de verlichting van
gemeenschappelijke ruimten. Met meer dan 1500 LED-toestellen in zijn gamma is
Sarlam een echte expert!
Het lichtrendement van LED’s (Light Emitting Diode) is de voorbije jaren almaar groter
geworden. Op vlak van prestaties, lichtcomfort en energie-efficiëntie bieden LED’s dan
ook niets dan pluspunten: een lange levensduur, onbeperkt in- en uitschakelen, mogelijke
integratie in lichtbeheersystemen, robuust en dus geschikt voor gebruik in veeleisende
omgevingen en de brede waaier van kleurtemperaturen.
In gemeenschappelijke ruimten is de LED onmisbaar. Dit dankzij de ontegensprekelijke
besparingen op de energiefactuur, de gemakkelijke, intuïtieve plaatsing en ingebruikname,
de veiligheid (anti-vandalisme), de esthetiek en het comfort.

Sarlam : LED voor alle verlichtingsgamma’s
Sarlam maakt gebruik van LED’s in al haar verlichtingsgamma’s: Chartres (residentiële
wandlichten), Oléron (wandlichten voor binnen), Convergence (decoratieve armaturen
voor binnen), Koréo (architecturale wandlichten) en Kalank (inbouw, wandlichten en
lichtpalen voor buiten). Ook het vandalismebestendige gamma van Sarlam voor installatie
in agressieve omgevingen, integreert LED’s.
Kortom, de nieuwe Sarlam-catalogus toont een ruime keuze aan oplossingen voor een
moderne en efficiënte verlichting binnenshuis (gemeenschappelijke ruimten, gangen,
sanitaire ruimten, trapportalen, hallen, …) en buitenshuis (paden, gevels, parkeerplaatsen,
garages, …).
LED-expert Sarlam biedt erkende kwaliteit. Bij de ontwikkeling en lancering van dit nieuwe
gamma werd een beroep gedaan op het eigen studiebureau en de R&D-afdeling van de
groep. Alle producten zijn conform aan de actuele EMC-norm (Elektromagnetische
Compatibiliteit). Alle LED-armaturen van Sarlam hebben een garantie van 3 jaar, bij een
levensduur van meer dan 40.000 uur.
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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 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.

