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Legrand vernieuwt programma Van Geel steunen en profielen
Vanaf 1 januari 2016 heeft Legrand een vernieuwd, universeel programma GCS-2
steunen en consoles voor kabeldraagsystemen.
Met de introductie van de vernieuwde productlijn wil Legrand het pakket vereenvoudigen.
Dat betekent minder varianten maar meer mogelijkheden.




De referenties U50, U55 en U60 hebben voortaan een gelijke gatenprofilering.
Werken met hetzelfde patroon voor elk profiel vereenvoudigt het leven van de
installateur.
De aansluiting van de consoles op de steunen werd verder verbeterd, terwijl zonder
probleem gekozen kan worden voor lichte, middelzware en zware consoles.
Het lichte R21S-profiel en het middelzware R21SP-profiel worden standaard
aangeboden in sendzimir verzinkt. Deze uitvoering is geschikt voor tertiaire
gebouwen zoals kantoren, scholen en overheidsgebouwen.

Verschillende varianten, de juiste keuze
De Van Geel GCS-2 steunen en consoles worden gebruikt ter ondersteuning van het
volledige aanbod kabeldraagsystemen, zoals onder andere kabelgoten, draadgoten en
kabelladders.
De online deelcatalogus raadplegen kan hier:
http://legrand.be/sites/default/files/Deelcat_Steunen_Consoles_BE_NL.pdf
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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 infrastructuren. Legrand levert al meer dan 60 jaar
geïntegreerde oplossingen voor het beheer van woningfuncties zoals verlichting, verwarming, energie,
netwerken en toegangscontrole. Legrand Group 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 215.000 items in 81 productfamilies. De groep telt
36.000 medewerkers, is rechtstreeks aanwezig in meer dan 80 landen en verkoopt zijn producten in 180
landen. In 2015 realiseerde Legrand Group een omzet van 4,8 miljard euro.

