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Cable Management Solutions
ISPL IS DE NIEUWE KABELGOOT IN PVC BIJ LEGRAND

Heel wat innovaties binnen het assortiment kabeldraagsystemen van Legrand. Zo
ook de ISPL-kabelgoot in kunststof. In combinatie met een multifunctionele console
is een breed gebruiksbereik gegarandeerd. Een complete oplossing.
De ISPL-kabelgoot in grijs PVC werd speciaal ontwikkeld voor toepassingen in vochtige en
corrosieve omgevingen. Een kabelgoot die, met 20% meer mechanische kracht, tegen een
stootje kan. Nog zo’n essentiële troef is de optimale kabelcapaciteit van de ISPL.
De kabelgoot is beschikbaar in de hoogtes 50, 75 en 100 mm.
Ook bij dit gamma speelt Legrand de kaart van gebruiksgemak opnieuw uit. Dankzij de
klikbare koppelingen, deksels en ondersteuningen is het daadwerkelijk eenvoudig
installeren.
Andere nieuwigheden terug te vinden binnen het aanbod kabeldraagsystemen van
Legrand zijn onder meer: de P31 OFT kabelgoot specifiek voor toepassing in datacenters,
de P31 kabelgoot uitgevoerd in RVS 316 en ideaal voor korte afstanden in zware industrie
en openbare werken, ophangingsconsoles (beugels) conform de strenge hygiënische
vereisten in de voedingsindustrie en de Cablofil EZ+, draadgoot als duurzaam alternatief
voor thermisch verzinkte opties.
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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 meer
dan 36.000 medewerkers, is rechtstreeks aanwezig in meer dan 80 landen en verkoopt zijn producten in
bijna 180 landen. In 2014 realiseerde Legrand Group een omzet van 4,5 miljard euro.

