


Verheven boven de  
actuele tijdgeest, onaf
hankelijk van trends.  
LS ZERO volgt de  
designconstanten  
van het tijdloze LS 990. 

TIJDLOOS



Vormgeving bereikt met  
LS ZERO een nieuw kwali
teitsniveau in de architectuur. 
Het ultra vlakke programma 
creëert een vloeiende  
overgang van wand naar 
schakelaar.  

GEREDUCEERD



CONSEQUENT
Interieurconcepten  
krijgen een strikt  
designstatement.  
In de kleuren van Le 
Corbusier® en alpine wit. 



STUCWERK Bij montage in stucwerk gaat de montage-adapter een naadloze hechting aan met het 
stucwerk. De meegeleverde stuc-hulp vergemakkelijkt het stucen. Inbouw gebeurt met  
reguliere hollewanddozen. 

De stapsgewijze montage wordt duidelijk uitgelegd in de film „Stucwerk/Holle wand“.

HOLLE WAND Voorwaarde bij deze montagewijze is een dubbele gipsplaat. Gebruikt wordt een reguliere  
hollewanddoos; de LS ZERO montage-adapter heeft met 12,5 mm dezelfde opbouwhoogte 
als een gipsplaat en maakt zo een naadloze hechting mogelijk met het oppervlak.  

Meubelinbouw, stucwerk en holle wand: LS ZERO vormt bij elke 
montagewijze een plat vlak tussen wand en bedienelementen. 

MEUBELINBOUW Met LS ZERO wordt de elektrotechnische installatie een vormgevingselement in het meubelontwerp: 
dankzij de absoluut vlakke en geheel verzonken inbouw vormen de schakelaar en het meubel 
een vloeiende overgang naar elkaar. Aan de hand van de door JUNG opgegeven tekeningen met 
gegevens kan de meubelmaker op de millimeter nauwkeurig werken. Om het gewenste basise-
lement, het LS ZERO afdekraam en de afdekking ultra vlak in te bouwen, worden na het frezen 
reguliere hollewanddozen gebruikt. 

De stapsgewijze montage wordt duidelijk uitgelegd in de film „Meubelinbouw“.

De montage



LS ZERO is verkrijgbaar in alpine wit en Les Couleurs® Le Corbusier.

De functies
Meer dan 200 functies: voor het sturen van verlichting, tempera
tuur, jaloezieën of muziek via multimedia, deurcommunicatie tot 
aan eNet, KNX en landspecifieke oplossingen. 

Het systeem
Afdekkingen  
uit de LS range

LS ZERO 
ramen

0 mmStucwerk en holle wand

Montageadapter  
vlakke installatie

Montageadapter 3 mm op bouw
hoogte voor behang voor het 
afdekken van behangranden

Stucwerk en holle wand 3 mm
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