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Nieuw!
Inklikbare LED deksels voor DLP en andere Legrand klik-in systemen
Na de uitbreiding vorig jaar van het DLP klik-in programma met een stalen variant,
breidt Legrand haar assortiment nu verder uit met inklikbare LED deksels.

Gemakkelijk extra verlichting creëren
Voortaan kunnen de deksels van de DLP klik-in op heel eenvoudige wijze worden
uitgewisseld met LED deksels. Zo creëert men extra licht - als extra werkplekverlichting of
als bijdrage aan meer veiligheid in drukke zones - in het toch al bestaande
wandgootsysteem. Daarnaast kunnen de groen/rode LED deksels gebruikt worden als
signaalfunctie, om aan te geven of een ruimte al dan niet vrij is.
De LED deksels worden toegepast in tertiaire gebouwen. Ze kunnen worden gebruikt in
combinatie met diverse systemen: van klik-in kolommen tot de DLP klik-in en GWO klik-in
wandgoten.

Duurzaam en efficiënt werkplekken bouwen
Legrand werkt continu aan het op elkaar afstemmen van alle installatie-onderdelen. Dat
heeft alles te maken met haar geloof in efficiënt en duurzaam gebouwde werkplekken.
Naast de perfecte integratie van het Mosaic schakelmateriaal - met meer dan 200 functies
- en de wandgoot, is daar met de LED deksels nu ook een stukje verlichting aan
toegevoegd.
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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.

Persbericht
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.

