
Al uw aansluitingen  
binnen handbereik

OplOssingen Om een werkplek uit te rusten



Functionaliteit en design  
ten dienste van de gebruiker. 

Met zijn nieuwe aanbod van inbouwoplossingen, biedt legrand 

gebruikers van allerlei kantoorruimten functionaliteit, ergonomie, 

comfort en een snelle installatie.  

Deze pop-ups, inbouw bureaumodules, bureaublokken, blokken voor 

vergaderzalen, ingebouwde voedingsblokken ... passen harmonieus 

bij alle types meubilair voor vergaderzalen, individuele kantoren, 

open spaces ... 

De gebruikers kunnen meteen aan de slag. Ze hebben alle 

sterkstroom- en zwakstroomaansluitingen voor hun toestellen  

binnen handbereik. een uitgebreide waaier van afwerkingen geven  

de verschillende ruimten een esthetische en moderne toets.
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Verzorgd en minimalistisch design 
extra platte vorm voor een discrete integratie
in het meubilair

Deze nieuwe pop-ups combineren design 
en ergonomie en staan garant voor echt 

gebruiksgemak en een snelle aansluiting van  
mobiele toestellen: computers, smartphones,  
tablets, audio- en videosystemen ...
De gebruikers hebben alle sterkstroom- en zwakstroom- 
aansluitingen binnen handbereik om meteen aan de slag  
te kunnen.
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Praktisch en flexibel 
beschikbaar in 3 of 2 x 3 modules, 4 of 2 x 4 modules  
om uit te rusten of vooraf uitgerust met mosaic 
Programmafuncties voor sterk- of zwakstroom

Veilig en comfortabel in gebruik 
deksel met schokdemper en 
vergrendeling

elegante afwerkingen 
inox, wit, aluminium, messing of zwart, afwerkingen 
die harmoniëren met het meubilair en decor



De nieuwe inbouw bureaumodules zijn 
slim en ergonomisch en garanderen sporadische 

gebruikers efficiëntie en een snelle aansluiting.
Deze oplossing bouwt u met een minimale interventie 
rechtstreeks in het meubilair in. Ze vervangt de bestaande 
kabeldoorgang.  Zo hebben sporadische gebruikers 
alle nodige sterkstroom- en zwakstroomaansluitingen en een 
gsm-lader bij de hand.

snelle installatie
Vervangt de bestaande kabeluitvoer van het meubilair 
(Ø van 60 tot 80 mm)
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de belangrijkste functies binnen handbereik 
2P+a -stekkers, rj45-connector en usb-lader om 
sporadische gebruikers de snelle en gemakkelijke aansluiting 
te bieden die ze nodig hebben

slim kabelbeheer 
Versies verkrijgbaar met kabelhaspels uitgerust 
met intrekbare rj 45- en usb-snoeren

moderne afwerkingen 
wit, zwart of metaal voor een harmonieuze integratie 
in alle types bureaumeubilair



De bureaublokken en verdeelstekkers,  
uitgerust, uit te rusten of op maat, staan 

garant voor flexibiliteit en gebruikscomfort 
voor sporadische of vaste gebruikers.
Deze oplossingen passen zich aan 
elke meubelconfiguratie aan en zijn erg 
gemakkelijk te installeren op of onder bureau’s 
om de stroom zo dicht mogelijk bij de gebruiker 
te brengen zonder het meubilair te doorboren.

Verscheidene functies
samenvoegen van sterk- en zwakstroomfuncties 
mosaic-programma
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flexibiliteit met oPlossingen oP maat 
bureaublokken om uit te rusten met verschillende innovatieve 
mosaic-programmafuncties

stroom ter beschikking 
in alle discretie 
Voedingsblok alleen of als tussenpunt te gebruiken  
om de bureaublokken te voeden

oPtimaal kabelbeheer 
een verzorgde oplossing om de kabels van de vloer 
tot het bureau op te bergen en te beschermen



een kant-en-klare oplossing die perfect is aangepast 
aan de aansluitingsbehoeften van vergaderzaalgebruikers.

De gebruikers hebben alle aansluitingen voor sterkstroom, 
zwakstroom, audio en video voor hun specifieke uitrusting ter 
beschikking.
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sPecifieke Vergaderzaalfuncties 
hd 15-stekker en jack voor geluid en videoprojectie
via de in het plafond ingebouwde projector

modern design
ergonomische vorm waarop de gebruikers 
zich van beide kanten kunnen aansluiten



De ingebouwde voedingsblokken op maat kunnen 
worden aangepast aan de behoeften van vaste 

gebruikers en kunnen harmonieus in alle kantoor-
meubilair en scheidingswanden worden ingebouwd. 
Deze geïntegreerde oplossing biedt de gebruikers 
een maximaal comfort met alle sterkstroom- en 
zwakstroomaansluitingen binnen handbereik.
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Verzorgde afwerking
esthetische oplossing voor een discrete integratie in het meubilair of 
de scheidingswand

functies oP maat
Praktische blokken, aangepast aan elke behoefte
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De kolommen van legrand. soepel 
systeem voor de aansluiting van 

verlichtings- en aansluitingscircuits dat 
meegroeit.  
Ze staan garant voor een makkelijk onderhoud  
en een snelle aanpassing wanneer de configuratie 
van de bureau’s wijzigt.

de Verlichtingsmodules Voor kolommen
ze zorgen voor visueel comfort voor de gebruiker door middel van directe 
en indirecte verlichting van de werkplek. de concentratie van sterk- en 
zwakstroom, bediening en verlichting op één punt beantwoordt perfect 
aan de behoeften van de werkplek

12|13



mosaic-schakelmateriaal
klikt rechtstreeks in de kolom

Verkrijgbaar in 2 formaten
enkel- of dubbelzijdig

Aluminium kolommen klik-in
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De elektrotechnische snelweg onder uw voeten 
het sOluflex®-systeem voor de distributie van 

elektriciteit via de vloer bestaat uit tegels en steunen die 
als een eenvoudige technische vloer worden gelegd: alle 
kabels en aansluitingselementen voor telecommunicatie, 
computernetwerken en de distributie van elektriciteit worden dus 
onder de vloertegels geïnstalleerd.
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grote vrijheid bij de plaatsing van nieuwe kabels Perfecte integratie van vloerdozen 
en schakelmateriaal

flexibiliteit bij het verplaatsen van werkplekken
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easybar, het systeem met stijve stroomrails,  
is bijzonder geschikt voor de stroomvoorziening 

van werkplekken via de vloer en van kolommen  
via het plafond in kantoorgebouwen. 
Doordat de connectoren waar ook op de leidingen kunnen 
worden geplaatst, zorgt het systeem ervoor dat werkplaatsen 
zeer gemakkelijk anders kunnen worden ingericht.
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recht element
Plat te installeren in lage vloeren (50 mm) voor een kleiner bouwvolume en betere 
energieprestaties

connectoren
in alle veiligheid op de rechte stukken vast te klikken voordat 
u ze onder spanning zet, en los te klikken bij nieuwe inrichtingen
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vloerdozen van legrand: voor een discrete distributie 
van sterk- en zwakstroom ter hoogte van technische- of betonvloer
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harmonieuze integratie in het design van het gebouw een enkel gamma voor technische- en betonvloer
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vloercontactdozen van legrand om energie en 
informatie optimaal te verspreiden in residentiële 

gebouwen en kantoren.  
Het vloercontactdoos is bijzonder geschikt voor hedendaagse 
kantoorruimten en residentiële vertrekken. Op de vloer én 
in de muur is dit contact een onmisbaar hulpmiddel voor het 
dagelijkse leven.

20|21



installatie Vloer/muur/meubel
de vloercontactdozen werden ontworpen om zich 
aan alle vloertypes aan te passen, en zijn ook 
geschikt voor op de muren en meubels

tijdloze afwerking
met zijn afwerking in geborstelde inox past het zich zowel aan 
hedendaagse als klassieke decors aan

energie en informatie zo dichtbij mogelijk brengen
de ontwikkeling van landschapskantoren bracht steeds 
meer elektrische toestellen mee. het vloercontact heeft 
tot doel de energie en informatie zo dicht mogelijk bij de 
werkplekken te brengen.



Legrand Group Belgium nv
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
Tel.: +32 (0)2 719 17 11
Fax: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be
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