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Ga zelf aan de slag met Legrand
Als handige doe-het-zelver heb je het voordeel dat je niet voor elke klus een vakman
moet optrommelen. Toch zorgt de aanleg van elektriciteit wel eens voor kopzorgen.
Ken je de laatste veiligheidsvoorschriften van het AREI? Hoe kies en monteer je de
juiste producten en heb je de juiste keuzes gemaakt in je elektriciteitsplan?
De website van Legrand Do-it-yourself staat boordevol handige tips, professioneel
advies, wettelijke regels en tutorials om zelf aan de slag te gaan met je elektrische
uitrusting. Zo kan jij genieten van een optimaal comfort en een veilige woning.

Ontdek onze handige website
Producten
Legrand heeft alle oplossingen voor de elektrische toepassingen in je woning: schakelaars
en stopcontacten, videofonie, beveiligingsapparatuur, verdeelkasten, enzovoort.
Onze montagewebsite is een uitgebreide databank met een overzicht van al onze
producten, een duidelijke productomschrijving en technische informatie.
Stap voor stap te werk
Ga je een elektrische installatie of een nieuw product plaatsen of vervangen? Dan helpen
we je graag om je plannen vlot en veilig aan te pakken.
Op Legrand Do-it-yourself kan je tal van handige installatieschema’s downloaden voor de
correcte plaatsing van onze producten. Je vindt er ook verschillende montageplannen
waarbij er stap voor stap uitgelegd wordt wat je moet doen aan de hand van illustraties.
Ontdek ook onze how-to-video’s, deze filmpjes tonen op een duidelijke manier hoe je de
klus moet klaren.
Badkamer, bureau of berging
Een goed elektrisch plan is voor elke ruimte anders. In een bureau voorzie je best meer
stopcontacten alsook een USB-lader. Een berging daarentegen heeft vooral nood aan
schakelaars en stopcontacten die bestand zijn tegen stof en waterspatten. In de rubriek
“omgeving” vind je enkele basisplannen met de ideale uitrusting voor elke ruimte.
De doordachte plannen zijn afgestemd op het moderne leven van vandaag. Ze helpen je
om op een veilige manier je woonkamer, keuken, badkamer, berging, slaapkamer, bureau,
hal en terras zo comfortabel mogelijk uit te rusten.
Ontdek al onze tips, producten en de snelste weg naar de winkel op:
http://www.legrand.be/montage/nl/home
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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.

