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Snel leveren, monteren en uitbreiden

Het nieuwe Zucchini modulair concept voor geprefabriceerde
stroomrails
Werken met kabelgoten en het trekken van kabels, het is de conventionele
installatie voor energiedistributie. Legrand biedt nu een snellere manier om
dergelijke projecten te kunnen opleveren. Een manier die de klant bij eventuele
aanpassingen, ook na de oplevering, geen overlast bezorgt. Het Zucchini Modulair
Concept van Legrand is precies dat: een installatie met behulp van geprefabriceerde
stroomrails!
Kabels trekken is niet meer nodig. Gewoon de geprefabriceerde stroomrail ophangen en
klaar. Ook wanneer de installatie aangepast moet worden, is het niet meer nodig kabels te
verlengen of te verkorten. Dat is voortaan eenvoudig een kwestie van een stekker
verplaatsen.
Niet alleen de installateur heeft baat bij dit nieuwe systeem. Voor de klant betekent het dat
zijn bedrijfsproces gewoon kan doorgaan, met slechts een minimale verstoring.
Zucchini Modulair Concept
Met het nieuwe Zucchini Modulair Concept maakt de installateur gebruik van producten
voor Low Power (serie LBplus) en Medium Power (series MS en MR/MRf). Deze
productseries bevatten rechte elementen, aftakkasten en diverse toebehoren. Voor deze
producten binnen het Zucchini Modulair Concept garandeert Legrand een levertijd voor het
complete project van tien werkdagen.
De installateur die vooraf zijn project in het Zucchini Modulair Concept eenvoudig wil
berekenen, gaat naar www.legrand.be en gebruikt er de gebruiksvriendelijke
calculatietool. Ook voor de montage en engineering van complexe producten kan hij
terecht bij Legrand.
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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.
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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.

