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Omdat brandveiligheid belangrijk is:

HALOGEENVRIJE WANDGOTEN BIJ LEGRAND
Luchthavens, ziekenhuizen, metrostations, scholen, … Het zijn slechts enkele
voorbeelden van openbare ruimten en publieke gebouwen waar brandveiligheid
prioritair is. Ook aan elektrische installaties worden daarom bijzonder strenge eisen
gesteld. Als specialist in onder meer kabelbeheer biedt Legrand ook op dit vlak een
oplossing: halogeenvrije wandgoten.
PC-ABS
Het halogeenvrije wandgootsysteem uit het Legrand-assortiment omvat halogeenvrije
lijsten en kabelgoten. Deze fungeren als kabelgeleiding op muren en kunnen bovendien
worden uitgerust met schakelapparatuur.
De goten in PC-ABS (Polycarbonaat – Acrylonitril Butadieen Styreen) geven in geval van
brand geen giftige dampen vrij en zijn bestand tegen hoge temperaturen. De rook die
onvermijdelijk vrijkomt is zeer miniem en niet dicht, wat de evacuatie in dichtbevolkte
gebouwen met een beperkt aantal nooduitgangen aanzienlijk vereenvoudigt.
Van staal tot kunststof
De halogeenvrije wandgoten zijn beschikbaar in zes verschillende afmetingen
(doorsnedes variërend van 25 x 25 mm tot 50 x 190 mm).
Uiteraard biedt Legrand naast dit gamma in halogeenvrij kunststof, ook een compleet
assortiment wandgoten voor oplossingen in PVC, aluminium en staal. De specialist speelt
daarmee doeltreffend in op alle actuele noden inzake kabelbeheer.
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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.
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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.

