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CL-6 & CL-SO

Legrand gelooft in werkplekken, 
die efficiënt en duurzaam 
worden gebouwd, terwijl ze 
tegelijkertijd stijlvol zijn en 
van alle gemakken voorzien. 
De stalen Colonnettes (of 
minizuilen) van Legrand zijn hier 
een mooi voorbeeld van. 

Afhankelijk van de wensen 
is er de keuze tussen de 
Colonnette CL-6 met een 80 mm 
dekselopening en een traditionele 
montage van schakelmateriaal. 
Of de Colonnette CL-SO met 
een 45 mm opening, waar u het 
speciale Mosaic schakelmateriaal 
direct, zonder montagedozen, 
adapters of afdekramen, in kunt 
klikken.

Stalen Colonnettes zijn zeer 
geschikt voor situaties, waar 
de voeding uit de vloer komt en 
er behoefte is aan een sterke 
duurzame oplossing. Beide type 
Colonnettes zijn voorzien van een 
geïntegreerde aarding van alle 
stalen onderdelen. 

Voorbeelden van geschikte 
toepassingsgebieden zijn: 
kantoorgebouwen, scholen, 
hotels en laboratoria.

Naast montage op de betonnen 
vloer passen alle Colonnettes ook 
op alle Legrand vloersystemen, 
zoals:

  GVG-3 gesloten vloergoot,
  GVO-7 open vloergoot en
  Soluflex kabelvloersysteem.

CL-6 & CL-SO 
COLONNETTES: 
SNEL, STIJLVOL 
EN DUURZAAM



VOORDELEN:
 � Moderne vormgeving (nieuwe voet en kap en  

kleinere afmetingen)
 � Geschikt voor 80 mm schakelmateriaal
 � Keuze uit 2 lengtevarianten: 275 mm en 670 mm 
 � Voorzien van wandgootdozen en tussendeksels  

(670 mm versie ook als lege variant)

VOORDELEN:
 � Compacte, moderne minizuil
 � Alle onderdelen perfect op elkaar afgestemd
 � Schakelmateriaal en deksel liggen in één lijn
 � Razendsnel installeerbaar
 � Minder onderdelen nodig voor hetzelfde resultaat
 � Keuze uit 2 lengtevarianten: 225 mm en 450 mm

CL-SO COLONNETTES

CL-6 COLONNETTES
De CL-6 Colonnettes zijn opgebouwd uit twee witte (RAL9010) 
stalen compartimenten van ieder 110x63 mm met een deksel-
opening van 80 mm. Het geheel wordt afgewerkt met een zwarte 
kap en voet. Deze minizuilen worden toegepast met standaard 
80 mm schakelmateriaal door middel van montagedozen of  
met Mosaic 45 schakelmateriaal via adapters en afdekramen.  
Afhankelijk van de uitvoering worden ook wandgootdozen en 
deksels standaard meegeleverd. 

Kleur- en lengteafwijkingen en voorbedrade versies zijn  
op aanvraag leverbaar.

De CL-SO Colonnettes zijn opgebouwd uit twee witte (RAL9003) stalen  
compartimenten van ieder 85x50 mm met een dekselopening van  
45 mm. Het geheel wordt afgewerkt met een zwarte kap en voet. 
Deze minizuilen worden toegepast met standaard 45 mm schakel-
materiaal, dat er direct zonder montagedozen, adapters of afdek-
ramen, ingeklikt kan worden. Hierdoor gaat de montage veel sneller 
en ziet het er veel mooier en meer als één geheel uit. Naast lege 
varianten, zijn er ook enkele voorgemonteerde versies beschikbaar. 
Met slechts één artikelnummer zijn deze eenvoudig te bestellen.

Kleur- en lengteafwijkingen en voorbedrade versies zijn op  
aanvraag leverbaar.



Colonnettes CL-6 MosaicTM inbouw in CL-6 Colonnettes

  Ref.nr. Colonnette CL-6
   Colonnette met 2 stalen compartimenten van  

110 x 63 mm rug aan rug 
Geïntegreerde dekselaarding 
Montageinbouwmateriaal met montagedoos of  
met Mosaic frontmontage adapter.  
De CL-6 is samengesteld uit: 
- Colonnette romp gelakt staal RAL 9010 
- Kap en voet zwart RAL 9011 
- Trekontlasting 
- Alle benodigde tussendeksels in RAL 9010 (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 
Op aanvraag leverbaar: lengte wijzigingen,  
voorbedraad, andere RAL kleuren

    Voorzien van  Lengte

  350272 2 dubbele wandgootdozen  
en deksels  275 mm

  350275 Leeg, zonder wandgootdozen  
en deksels  670 mm

  350276 6 dubbele wandgootdozen  
en deksels  670 mm

   Deksels en scheidingsschotten in CL-6
   Toepassen in de lege Colonnette of bij aanpassingen 

aan de Colonnettes met wandgootdozen en deksels 
CL-6

       Lengte

  351210  Deksel Snap-on staal RAL 9010 1000 mm
  351189  Scheidingsschot (gebruiken  

met  2x ref.nr. 351319) 1000 mm
  351319  Snapper scheidingsschot- 

houder

350272 350275 350276

Technische gegevens: e-catalogus

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten

CL-6 Colonnettes kunnen voorzien worden van 80mm schakelmateriaal 
door middel van montagedozen of met Mosaic 45mm schakelmateriaal  
via adapters en afdekramen

  Ref.nr. Inbouwmateriaal voor 80 mm schakelmateriaal
   Wandgootdoos enkelvoudig
  351329 71 x 71 mm 

Voor inbouw met montagebeugel 
of ring van max. 71 mm

   Wandgootdoos dubbel
  351339 140 x 71 mm 

Voor enkelvoudige, 2-voudige of  
3-voudige contactdoos

   Koppelstuk
  351359 Per ko         ppeling 2 stuks nodig 

Voor het onderling koppelen van 
wandgootdozen en lasdozen

   Lasdoos
  351349 71 x 71 mm 

Doos voorzien van kunststof deksel
   Trekontlasting
  351369 Toepasbaar op alle wand- 

gootdozen en lasdozen

   CEE montageset
  351379 1 doos; 2 beugels en 4 schroeven

   Voor Mosaic 45 mm schakelmateriaal

   Mosaic 2/3 modules adapter voor stalen Colonnette
  351069 110 x 80 mm

   Afdekraam
   Wit. Te combineren met Mosaic  

2/3 modules adapter ref.nr. 351069
  351049  2 modules
  351059  3 modules

   Mosaic 4/6 modules adapter voor stalen Colonnette
  351109  191 x 80 mm 

   Afdekraam
   Wit. Te combineren met Mosaic  

4/6 modules adapter ref.nr. 351109
  351089  4 modules
  351099  6 modules

   Mosaic inbouwmogelijkheden
   Zie pagina hiernaast 

351339 351069 351059



Colonnettes CL-SO MosaicTM inbouw in CL-SO Colonnettes

  Ref.nr. Colonnette CL-SO
   Colonnette met 2 stalen compartimenten van  

85 x 50 mm rug aan rug en 45mm klik-in systeem. 
Geïntegreerde dekselaarding. Mosaic inbouw- 
materiaal direct inklikbaar, zonder adapter en 
afdekraam. De CL-SO is samengesteld uit: 
- Colonnette romp gelakt staal RAL 9003 
- Kap en voet zwart RAL 9011 
- 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

    Voorzien van  Lengte

  350269  Leeg, zonder 230 V en data  
en zonder deksel   225 mm

  350270 Inclusief 1 x 3 Voudig  
Mosaic 45° 230 V,  
2x2 Voudig Mosaic UTP  
CAT6 RJ45 en tussendeksels   225 mm

  350273  Leeg, zonder 230 V en data  
en zonder deksel   450 mm

  350274  Inclusief 2 x 3 Voudig  
Mosaic 45° 230 V 2P+A,  
3x2 Voudig Mosaic UTP  
CAT6 RJ45 en tussendeksels 450 mm

   Deksels en scheidingsschotten in CL-SO
   Toepassen in de lege Colonnette of bij aanpassingen 

aan de voorgemonteerde Colonnettes CL-SO 
RAL 9003

       Lengte

  350286  Tussendeksel Snap-on-staal 45 mm
  350287  Tussendeksel Snap-on-staal 90 mm
  350288  Tussendeksel Snap-on-staal 135 mm
  351270  Deksel Snap-on-staal 1000 mm
  351549   Scheidingsschot (gebruiken  

met 2x ref. 351539)  1000 mm
  351539  Snapper scheidingsschot- 

houder

350270 (voorzijde) 350273 (voor- en  
achterzijde)

350274 (voorzijde)

Technische gegevens: e-catalogus

CL-SO Colonnettes worden rechtstreeks voorzien van Mosaic schakel- 
materiaal zonder gebruik van adapterramen of montagedozen 

  Ref.nr. WCD voor in energiezuilen en Colonnettes
   Contacten onder 45°, met steekklemmen 

Met kinderbeveiliging en randaarde 
10/16 A - 250 V

 Wit   Aantal modules
    (à 22,5 x 45 mm)

  077245  1-Voudig 2 

  077252  2-Voudig 4 
   

  077253    3-Voudig 6 
 

  077254        4-Voudig 8

   LCS3 contactdozen RJ45
   De afschermingsbehuizing is eenvoudig te monteren 

nadat de connector is aangesloten
 Wit   Aantal modules
    (à 22,5 x 45 mm)

  076508  LCS3 1x Cat 6A UTP  2 
 met schuine kap 

  076504  LCS3 2x Cat 6 UTP  2 
 met schuine kap

  076502  LCS3 2x Cat 5 UTP  2 
 met schuine kap

   Overige Mosaic inbouwmogelijkheden
   Zie algemene catalogus 

077253 076508

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten



VOLG ONS OOK VIA:
www.legrandservices.nl

www.twitter.com/legrandnl

www.youtube.com/legrandnederland

www.facebook.com/legrandnl

Legrand Nederland B.V.
Postbus 54
5280 AB Boxtel

T +31 (0)411 65 31 11
F +31 (0)411 68 28 95
E info@legrand.nl
I www.legrand.nl
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