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Met respect voor milieu en innovatie

Niloé - nieuw gamma schakelmateriaal bij Legrand
Legrand, specialist in elektrische en digitale voorzieningen voor gebouwen, lanceert
Niloé, een nieuw gamma natuurlijk en innovatief schakelmateriaal. Voor het eerst
getuigt een hedendaags assortiment schakelmateriaal van respect voor het milieu:
van bij het ontwerp tot en met de verpakking!
Natuurlijk en innovatief
Het eco-ontwerp houdt rekening met de milieu-impact. Alle stappen van de levenscyclus
van het product werden doorlopen om de CO2-uitstoot tot een minimum te beperken. Zo
werd bij de productie een optimaal gebruik van grondstoffen gerealiseerd en is de
verpakking 100% recycleerbaar.
Vernieuwende elementen die bijdragen tot een daling van de energie-uitgaven zijn
bijvoorbeeld het gebruik van LED in plaats van gloeilampjes voor de verlichte
bedieningsfuncties en een afdichtingshuls die het rendement van de verwarmings- en
airconditioningssystemen verbetert. Ook de dimmer en bewegingsdetector behoren tot de
energiebesparende functies.
Verfijnd design
De licht gebogen afdekplaten met polyglass afwerking creëren een strakke look. Verfijnd
en elegant, en verkrijgbaar in wit of crème, dus ideaal voor integratie in elke woonstijl.
Niloé, dat is een compleet aanbod, met schakelaars, multifunctionele bedieningen,
elektronische bedieningen, een thermostaat, stopcontacten contactdozen 230V en
stopcontacten voor TV en informatica.
Montageschema’s
De verpakking bevat, naast het mechanisme, ook het cablageschema. Om een compleet
product samen te stellen moet enkel nog de afdekplaat toegevoegd worden. De montage
verloopt snel en gebruiksvriendelijk. Wie toch nog een steuntje in de rug wil, vindt alle
montagevoorschriften op www.legrand.be/montage.
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Persbericht
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 200.000 items in 78 productfamilies. De groep telt ruim
35.000 medewerkers, is rechtstreeks aanwezig in meer dan 70 landen en verkoopt zijn producten in ruim
180 landen. In 2012 realiseerde Legrand Group een omzet van 4,5 miljard euro.

