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Met ruime aansluitmogelijkheden
SOLUFLEX (SERVICE CHANNEL) VAN LEGRAND

Legrand breidt haar assortiment Soluflex-vloersystemen uit met nieuwe hoogtes:
50, 70, 80 en 150 mm.
Het Soluflex Service Channel is een voorbeeld van ultieme flexibiliteit. De uitstekende
prijs/flexibiliteitsverhouding maakt deze innovatie trouwens extra aantrekkelijk.
Het servicekanaal wordt aangeboden in verschillende breedtes. Afhankelijk van de
functies die in de vloergoot moeten worden geïntegreerd, heeft de installateur de keuze
tussen een breedte van 2, 3, 4 of 5 tegels. Qua hoogte is er keuze uit 37, 50, 60, 70, 80,
90, 120 en 150 mm.
Soluflex is dé oplossing indien de architectuur of het budget geen volledig Soluflexsysteem toelaat, of indien geen totale flexibiliteit noodzakelijk is. Doordat slecht een
gedeelte van de ruimte van een vloersysteem voorzien wordt, is deze oplossing ook
goedkoper.
Voor welke uitvoering ook wordt geopteerd, het Soluflex-vloerkanaal biedt altijd een
maximale kabelcapaciteit. Andere troeven zijn de vlakke, schone kanaalondervloer, de
goede akoestische eigenschappen en de talrijke aansluitmogelijkheden.
Ideaal dus voor een discrete toepassing in kleine tot grote kantoorruimtes, en dit voor
zowel renovatie als nieuwbouw.
Investeren in Soluflex betekent investeren in een flexibel gebouw, ook voor toekomstige
gebruikers.
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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.
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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 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.

