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VOORDELEN:
 � Compacte, moderne minizuil
 � Alle onderdelen perfect op elkaar afgestemd
 � Schakelmateriaal en deksel liggen in één lijn
 � Razendsnel installeerbaar
 � Montage op betonnen vloer of op Legrand vloersystemen

CL-SO

CL-SO COLONNETTES 
SNEL, STIJLVOL EN DUURZAAM
Legrand gelooft in werkplekken die efficiënt en duurzaam worden gebouwd, 
terwijl ze tegelijkertijd stijlvol zijn en van alle gemakken voorzien.
De stalen Colonnettes (of mini zuilen) van Legrand zijn een mooi voorbeeld van 
een snelle, stijlvolle en duurzame oplossing voor energie- en datadistributie 
op de werkplek.

Voorbeelden van geschikte segmenten zijn: 

kantoorgebouwen, scholen,  
hotels en laboratoria

De CL-SO Colonnettes zijn opgebouwd uit 2 witte (Ral 9003) 
stalen compartimenten van ieder 85x50 mm met een dek-
selopening van 45 mm. Het geheel wordt afgewerkt met 
een zwarte kap en voet. 

Deze minizuilen worden uitgerust met standaard 45 mm 
Mosaic schakelmateriaal, dat er direct zonder inbouw-
dozen, adapters of afdekplaten, ingeklikt kan worden. 

Hierdoor gaat de montage veel sneller en ziet het er veel 
meer als één geheel uit.
Naast lege varianten, waarbij u zelf het schakelmateriaal 
kiest, zijn er ook enkele voorgemonteerde versies.  
Met slechts één referentie zijn deze gemakkelijk te 
bestellen.

Kleur- en lengteafwijkingen en voorbekabelde versies zijn op 
aanvraag beschikbaar.



VG350282 
(voorzijde)

VG350282 
(achterzijde)

VG350273

VG350284

077142 076508

Ref. Deksels en scheidingsschotten
Toepassen in de lege Colonnette of  bij 
aanpassingen aan de voorgemonteerde 
Colonnettes CL-SO

Lengte (mm)

VG350286 Tussendeksel snap-on-staal 
RAL9003

45

VG350287 Tussendeksel snap-on-staal 
RAL9003

90

VG350288 Tussendeksel snap-on-staal 
RAL9003

135

VG351270 Deksel snap-on-staal 
RAL9003

1000

VG351549 Tussenschot (gebruiken  
met 2x ref. VG351539)

1000

VG351539 Snapper tussenschothouder

Mosaic schakelmateriaal
Wandcontactdozen 230V 2P+A 
met schuine ingang 45° - met steekklemmen

077145 2P+A - met steekklemmen - wit

077142 2 x 2P+A - met steekklemmen - wit

077143 3 x 2P+A - met steekklemmen - wit

077144 4 x 2P+A - met steekklemmen - wit

Contactdozen RJ45
076508 LCS2 1x Cat. 6A UTP met schuine 

kap

076504 LCS2 2x Cat. 6 UTP met schuine kap

076502 LCS2 2x Cat. 5 UTP met schuine kap

Overige Mosaic inbouwmogelijkheden
zie algemene catalogus 2017-2018
(blz. 1057-1089)

Ref. Colonnettes CL-SO
Colonnette met 2 stalen compartimenten van  
85 x 50 mm rug aan rug en 45 mm klik-in systeem. 
Geïntegreerde dekselaarding. Mosaic inbouw-
materiaal direct inklikbaar, zonder houder.
De CL-SO is samengesteld uit: 
• Colonnette romp gelakt staal RAL9003 
• Kap en voet zwart RAL9011 
• Trekontlasting 
• Alle benodigde tussendeksels in  

RAL 9003 (alleen bij voorgemonteerde versies 
meegeleverd)

• De weergegeven lengtes zijn van de stalen 
compartimenten. Hier komen nog enkele 
millimeters bij voor de voet en de kap

• Het aantal te plaatsen Mosaic modules 
is afhankelijk van de lengte van de 
compartimenten. Houd er hierbij rekening mee 
dat er altijd minimaal 2 deksels van  
45 mm moeten worden geplaatst (1 bij de 
kap en 1 bij de voet). Op aanvraag leverbaar: 
lengte wijzigingen, voorbedraad, andere RAL 
kleuren

Hoogte 
(mm)

VG350269 Leeg, zonder 230 V en data en zonder 
deksel 225

VG350282 Uitgerust met: 
- 1 x 3 V Mosaïc 45° 230 V 2P+A  
- 2 x 2 V Mosaïc UTP CAT6 RJ45  
- tussendeksels

225

VG350273 Leeg, zonder 230 V en data en zonder 
deksel 450

VG350284 Uitgerust met:  
- 2 x 3 V Mosaïc 45° 230 V 2P+A  
- 3 x 2 V Mosaïc UTP CAT6 RJ45  
- tussendeksels

450
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