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Modern design, snelle installatie:
Legrand lanceert zwarte DLP-kabelgoten
Speciaal voor Apple Stores ontwikkelde Legrand zwarte DLP-wandgoten en lanceert
daarmee een oplossing die de functionaliteit van een wandgootsysteem koppelt aan
modern design.
De nieuwe wandgoot is makkelijk en snel te installeren dankzij het directe
klikbevestigingssysteem. Met behulp van een eenvoudig “klik-in”-principe worden de
gewenste functies Mosaic gewoon in de goot geklikt en aangesloten.
Het stijlvolle zwart van de DLP-wandgoten wordt consequent doorgetrokken naar alle
toebehoren. De kabelgoten kunnen worden uitgerust met contactdozen 230 V~ en RJ45datacontactdozen Mosaic. Uiteraard ook in zwart, voor de realisatie van een mooi geheel.
De DLP-wandgoot wordt aangeboden in een uitvoering met één compartiment (50 x 80
mm) en een model met twee compartimenten (50 x 130 mm).
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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 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.

