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binnen handbereik
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UIT TE RUSTEN

THE GLOBAL SPECIALIST  
IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES



FUNCTIONALITEIT EN DESIGN  
TEN DIENSTE VAN DE GEBRUIKER. 

Met zijn nieuw aanbod van inbouwoplossingen, biedt Legrand 

gebruikers van allerlei kantoorruimten functionaliteit, ergonomie, 

comfort en een snelle installatie aan.  

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 hebben alle sterkstroom- en zwakstroomaansluitingen 

voor hun toestellen binnen handbereik waardoor ze meteen aan de 

slag kunnen. Een uitgebreide waaier van afwerkingen geven  

de verschillende ruimtes een esthetische en moderne toets.
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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 zwakstroomaansluitingen binnen handbereik om 
meteen aan de slag te kunnen.
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PRAKTISCH EN FLEXIBEL 
Beschikbaar in uitrustbare 4 of 2 x 4 modules of 
vooraf uitgerust met Mosaic functies voor sterk- of 
zwakstroom

VEILIG EN COMFORTABEL IN GEBRUIK 
Deksel met schokdemper en vergrendeling

ELEGANTE AFWERKINGEN 
Kleurafwerkingen in Inox look, mat zwart en glanzend 
wit voor een harmonieuze intégratie in het meubilair 
en decor



De nieuwe inbouw bureaumodules zijn slim 
en ergonomisch en garanderen 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 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)

IN
BO

UW
 B

UR
EA

UM
OD

UL
ES

04|05



DE BELANGRIJKSTE FUNCTIES BINNEN HANDBEREIK 
2P+A -stekkers, RJ45-connector en USB-lader om 
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 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.
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NIEUW DESIGN
EN GEVARIEERDE FUNCTIES

STROOMVOORZIENING
IN ALLE DISCRETIE

NIEUWE GEAVANCEERDE FUNCTIES
EN TOEBEHOREN

KLEINERE AFMETINGEN,  
VERHOOGDE ESTHETIEK



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 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 langs beide kanten kunnen aansluiten



De ingebouwde voedingsblokken op maat kunnen worden aangepast aan de 
behoeften van gebruikers en kunnen harmonieus in alle kantoor-meubelen 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. Beschikbaar in wit of aluminium afwerking.
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VRIJSTAANDE ZUILEN SNAP-ON
Zuil is ca. 1500 mm te 
verplaatsen rond voedingspunt.

MOSAIC SCHAKELMATERIAAL
Klikt rechtstreeks in de kolom in

COLONETTES CL-SO
Designvolle stalen colonette.
Dubbelzijdig. 
Lengte 225 of 450 mm, leeg of volledig uitgerust met 
Mosaic contactdozen + data.

VERKRIJGBAAR IN 2 FORMATEN
Enkel- of dubbelzijdig

Een breed gamma

Naast aluminium kolommen 
bieden wij ook stalen of mobiele 
kolommen en vele andere 
oplossingen aan. Aarzel niet om 
contact met ons op te nemen 
voor meer informatie.

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 
geplaatst: alle kabels en aansluitingselementen voor 
telecommunicatie, computernetwerken en de distributie 
van elektriciteit worden dus onder de vloertegels 
geïnstalleerd.

Hoogte 37 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 120 mm 150 mm

n  PROGRAMMA
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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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Vloerdozen van Legrand: voor een discrete distributie van sterk- en  
zwakstroom ter hoogte van technische of betonvloer.

Legrand biedt oplossingen aan voor verschillende toepassingsgebieden:
• aansluittechnieken van 4 tot 24 modules
• voor verschillende inbouwdieptes vanaf 50 tot 140mm hoogte
• voor vloerafwerkingen: vinyl, tapijt, parket, polybeton en stenen vloer
• oplossingen op maat verkrijgbaar 
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Harmonieuze integratie in het design van het gebouw Een enkel gamma voor technische en betonvloer
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Vloercontactdozen Platinum van Legrand om energie en informatie  
optimaal te verspreiden in residentiële gebouwen en kantoren. 

De vloercontactdoos is bijzonder geschikt voor hedendaagse kantoorruimten en residentiële 
vertrekken. Op de vloer én in de muur is deze contactdooos een onmisbaar hulpmiddel voor het 
dagelijkse leven.
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INSTALLATIE VLOER/MUUR/MEUBEL
De vloercontactdozen werden ontworpen om zich aan 
alle vloertypes aan te passen, maar zijn ook geschikt 
voor een installatie op de muur of in meubels.

TIJDLOZE AFWERKING
Met zijn afwerking in geborstelde inox, is een perfecte 
integratie in zowel hedendaagse als klassieke decors 
mogelijk.

ENERGIE EN INFORMATIE DICHTBIJ
De ontwikkeling van landschapskantoren bracht 
steeds meer elektrische toestellen met zich mee. De 
vloercontactdoos heeft tot doel de energie en informatie 
zo dicht mogelijk bij de werkplekken te brengen.



IN
DU

CT
IE

 O
PL

AA
DO

PL
OS

SI
NG

EN

Praktisch en discreet.  
De installeerbare draadloze lader past perfect bij uw meubilair, op kantoor of 
thuis. Op een bureau of het werkblad in de keuken, in een nachtkastje of in een 
console in de hal... de perfecte partner voor uw drukke dag.

Extra vlak, geschikt voor installatie in een horizontaal meubelvlak (uitsparing Ø 80mm).
Micro-USB/USB-kabel,USB mobiele voeding meegeleverd. IK 04 - IP 44 - Klasse II SELV.
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Laad uw toestellen op zonder draden, zonder beperkingen  
en zonder verbouwingswerken.

Voortaan hoeft u niet meer op zoek te gaan naar de juiste kabel of een vrij stopcontact.  
De meervoudige contactdoos met draadloze lader is een ingenieus pakketje technologie. 
Plaats hem op uw bureau, thuis of op kantoor. Dankzij de 4 contactdozen, 2 USB-poorten, het 
laadstation met inductie en de ingebouwde overspanningsbeveiliging, kunt u meteen mobiele 
apparaten of uw laptop, tablet of zelfs powerbank gelijktijdig opladen.
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FOLLOW US ALSO ON
www.legrand.be - www.bticino.be

www.ecataleg.be 

www.youtube.com/legrandgroupbelgium



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


