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Ultra. Vlak.
Minimalistische vormgeving wint meer en meer terrein in de 

 moderne interieurarchitectuur. Vloeiende, vlakke overgangen 

 tussen vlakken worden gevraagd. LS ZERO als ultra vlakke variant 

van het tijdloze JUNG LS 990 biedt een vloeiende overgang tussen 

wand en bedienunit. Daarmee krijgt vormgeving een volledig 

nieuwe impuls in kwaliteit.
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Opper. Vlak.

Met LS ZERO worden schakelaars, contactdozen en smart 

 bedienunits onafhankelijk van de ondergrond consequent 

 vlak ingebouwd. Van conventioneel tot Smart Home: meer 

dan 200 functies kunnen met LS ZERO gerealiseerd worden.

OPBOUWHOOGTE 3 MM

HOLLE WAND

Alpine wit

Licht grijs

STUCWERK

 Aluminium

MEUBELINBOUW

4320O gris clair 59
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Uniek. Bijzonder.
De inbouwvarianten zijn met architecten en verschillende 

 vakmensen over lange tijd ontwikkeld. Interieurs krijgen een 

 tijdloos elegante esthetiek.  
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MONTAGE STUCWERK

Stuc. Werk.

Inbouw van LS ZERO gebeurt met reguliere inbouwdozen en eenduidige smalle afdekramen.   
Een naadloze hechting wordt mogelijk gemaakt door de montageadapter, die scheuren  
voorkomt. De meegeleverde stuc-hulp vergemakkelijk het stucen.

Stapsgewijze montage wordt gegeven in de film “stucwerk-holle wand”. 

Het ultra vlakke schakelaarprogramma geeft een  

 vloeiende overgang tussen stucwerk en schakelaar.  
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Holle. Wand.
Ook bij holle wand lopen LS ZERO en de ondergrond optisch 

in elkaar over, zonder dat er speciale werktuigen of speciale 

 inbouwdozen nodig zijn.

MONTAGE HOLLE WAND

Voorwaarde bij montage in holle wand is een dubbele gipsplaat. De montageadapter heeft 
 dezelfde hoogte als een gipsplaat (12,5 mm) en maakt zo een naadloze hechting mogelijk met 
 het oppervlak.

Stapsgewijze montage wordt gegeven in de film “stucwerk-holle wand”. 

10  11



Tijd. Loos.
Verheven boven de tijdsgeest, onafhankelijk van trends:  

Interieurconcepten worden met LS ZERO een strikt design

statement.
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Aan de hand van de door JUNG opgegeven tekeningen met afmetingen kan de timmerman tot 
op de millimeter nauwkeurig werken. Om het gewenste basiselement, het LS ZERO raam en de 
afdekking ultra vlak in te bouwen, wordt na het frezen van de uitsparing reguliere inbouwdozen 
gebruikt.

Stapsgewijze montage wordt gegeven in de film “Meubelinbouw”.  

MONTAGE IN MEUBELS

Meubel. Inbouw.
Interieurontwerp geperfectioneerd: met LS ZERO wordt de 

elektrotechnische installatie een vormgevingselement in het 

meubelontwerp.
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Alternatief is LS ZERO er ook in een uitvoering met 3 mm 

 opbouwhoogte. Voor vlakke montage met behang. 

Wand. Bekleding.

De designramen overlappen de randen van het behang met minimaal 1,5 mm en zorgen zo voor 

een harmonische aanblik. Ook deze versie is voor stucwerk/ gipsplaat van 12,5 mm geschikt.

16  17



Kleur. Vormgeving.
Met de matte Les Couleurs® Le Corbusier tinten geven de ultra 

vlakke schakelaars unieke statements.
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TASTER  IN LES COULEURS® LE CORBUSIER  

Wereldwijd exclusief in 63 kleuren

Kleur. Keuze.

Le Corbusier is een van de belangrijkste architecten 

van de 20e eeuw. Tot op de dag van vandaag 

beïnvloedt zijn werk toonaangevend architectuur 

en vormgeving. Net zo belangrijk als de platte-

grond en de vormgeving achtte Le Corbusier de 

kleurvormgeving van zijn gebouwen en ontwerpen. 
© FLC/Politteris 2014
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Vrij. Baan.

Meer dan 200 functies kunnen met LS ZERO gerealiseerd worden: 

van verlichting, temperatuur, rolluiken of muziek via multimedia 

en Deurcommunicatie tot Smart Home oplossingen.  

Passend bij alle basiselementen van de LS range zijn de   

LS ZERO ramen er ook in de kleurtonen Edelstaal, Aluminium, 

 Messing klassiek en Dark.

Edelstaal

Messing klassiek

Aluminium

Dark
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JUNG is officieel partner van Les Couleurs 

 Suisse, wereldwijd licentiehouder van de 

kleuren van Les Couleurs® Le Corbusier. 

JUNG.NL

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1 

58579 Schalksmühle 

Duitsland 

Telefoon +49 2355 806-553 

Fax +49 2355 806-254 

mail.vka@jung.de

Vertegenwoordiging voor Nederland:

HATEHA ELEKTROTECHNISCHE 

HANDELSONDERNEMING B.V.

Postbus 111

2394 ZG Hazerswoude-Rd

Nederland

Telefoon +31 71 3419009 

Fax +31 71 3413559

jung@hateha.nl

HATEHA.NL

Vertegenwoordiging voor België:

STAGOBEL ELECTRO

Karrewegstraat 50

9800 Deinze

België

Telefoon +32 9 3818500

Fax +32 9 3818501  

info@stagobel.be

STAGOBEL.BE


