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Шановні  партнери! 
 

 
 

Група Legrand в Україні повідомляє про початок продажу нової серії підлогових коробок Legrand. 
 
В останні роки набирають популярності такі тренди в області організації офісних просторів: збільшення 
кількості офісів типу «open-space», «гнучкий офіс», «huddle room», «коворкінг». Виникає потреба частої 
зміни дизайну приміщень, а також підвищуються вимоги до естетики приміщень. У відповідності до 
мінливих трендів все більше стають популярними гнучкі і естетичні рішення для організації та підключення 
робочих місць. 
Компанія Legrand, світовий лідер в області рішень для організації робочих місць, розробила нову лінійку 
підлогових коробок, що максимально відповідає новим вимогам ринку. Цей продукт є кращим рішенням як для 
реновації комерційних і адміністративних будівель (офіси, готелі, ресторани, магазини та ін.), так і для 
будівництва нових об'єктів. 
 
Нове покоління підлогових коробок - це широке, гнучке і багатофункціональне модульне рішення. 
Асортимент складається з 4-х типів підлогових люків:  

 
Стандартні підлогові коробки 
• Горизонтальне розміщення ЕІВ з регулюванням 
• Вертикальне, фіксоване розміщення ЕІВ 
• Ревізійні люки 

 
Підлогові коробки врівень з підлогою 
• Горизонтальное размещение ЭУИ с регулировкой 
• Вертикальне, фіксоване розміщення ЕІВ 
• Ревізійні люки 

Круглі підлогові коробки 
• Горизонтальне розміщення ЕІВ з регулюванням 
• Вертикальне, фіксоване розміщення ЕІВ 

 
Спрощені підлогові коробки 
• Горизонтальне розміщення ЕІВ з регулюванням 
• Вертикальне, фіксоване розміщення ЕІВ 
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Естетичність 
В залежності від обраного типу підлогової коробки пропонуються декілька варіантів оздоблення, що 
забезпечить повну візуальну відповідність дизайну приміщення, а різноманітні декоративні панелі для монтажу 
в кришку підлогових коробок відкривають можливості для унікальних дизайнерських рішень. 
 

Багатофункціональність 
Серія спеціально спроектована для максимальної відповідності потребам замовників (розміри, спосіб монтажу, 
оздоблення та інше) в будь-якому проекті, а також зручна і безпечна в процесі монтажу та експлуатації. 
 

Адаптуємість 
Кришку з рамкою легко поміняти в процесі експлуатації без використання інструментів, без заміни підлогової 
коробки та демонтажу ЕІВ. 
 
 
Повний перелік нових артикулів дивіться у Додатку, більш детальна інформація буде доступна у прес-релізі 
наступного тижня та в загальному каталозі 2018/2019, стор. 918-929. 
 
 
 
Складські артикули доступні зі складу в Україні з 01.12.19. 
 
 
 
 
По всім комерційним і технічним питанням, пов'язаним з цим продуктом, будь ласка, зв'яжіться з 
Представництвом Legrand в Україні. 

 

 

Бажаємо успіхів в бізнесі! 
 
 
 
 
 

З повагою,  
Директор ТОВ "Легранд Україна" 
Вячеслав Москвін 
 
 
 


