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Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.

Innovatív technológia és megbízható minőség: Legrand

A Legrand gyárt és értékesít Magyarországon villamosipari termékeket, melyekben mindig megjelenik a kor 
igényeit meghaladó innováció. Termékei sorra nyernek díjakat, menedzsmentje vezetési elismeréseket kap, a 
Legrand pedig mint munkáltató számos CSR díj birtokosa is. 

A jól strukturált vállalati szervezet garantálja a folyamatok állandóságát, ezen túl pedig a Legrand a termékein 
keresztül megmutatja azt, hogy valóban létezik az állandó minőség, megbízhatóság, innováció és megújulás 
az üzleti életben. A jelenkori igényeket meghaladó, előremutató technológia biztosítja a vásárlóinknak a leg-
több funkcióval ellátott termékeket, ezen belül is a kényelmes és biztonságos okos otthont, ráadásul elérhető 
áron. 

Sokat olvasunk az intelligens technológiákról és alkalmazási területeikről, de kevesen tudják, hogy mit jelent 
ez a hétköznapi életünkben. Ma általános trend az, hogy felhőt használunk, innovatív funkciókat keresünk a 
termékekben, szeretnénk használni azokat, de félünk is tőle, legalábbis bizonytalanok vagyunk az ismeretlen 
területtel kapcsolatban. A Legrand piacvezetőként küldetésének tartja, hogy olyan termékeket fejlesszen ki, 
amelyek egyszerűen használhatók és minél szélesebb körben elérhetőek. Az új, folyamatosan bővülő funkciók 
melletti állandóság a magas minőség a Legrand termékekben. 

Aki Legrand okos terméket vásárolt és használ, már tudja: neki is lehet csúcsmodell okos villamossági termé-
ke, megfi zethető áron. Használatukhoz nem kell speciális számítástechnikai tudás, elegendő elolvasni a rövid, 
lényegre törő használati utasítást és már működik is. A legújabb termékeket csak egymáshoz kell ’koppinta-
ni’ és megtanulják egymástól a beprogramozott működést. Legrand termékeinek használatával mérhetjük és 
racionalizálhatjuk a különböző energiát felhasználó rendszereinket is. Bármely internettel összekapcsolható 
digitális eszközünk kapcsolódhat az otthoni hálózatra és kész is van a saját igényekre kialakított okos otthonunk. 

Fontos kiemelni, hogy a Legrand -szükség szerint- szakmai támogatást is biztosít a vásárlóinak. Magasan kép-
zett, több diplomás szakemberek segítenek a bizonytalankodók kérdéseinek megválaszolásában a www.leg-
rand.hu weboldal információi mellett.
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ÚJ INTELLIGENS MEGOLDÁSOK A LEGRANDTÓL 
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