
GRAFIETZWART.
SNEEUWWIT.

ZUIVER MAT.



 2 · 3INTENS. 
GRONDIG.
ELEMENTAIR. 
Met nieuwe matte coatings creëert JUNG elegante oppervlakken 

die de programma's LS 990, LS CUBE, LS ZERO, A 550 en A FLOW 

op een esthetische manier uitbreiden.

Zwart absorbeert licht. Schakelaars en contactdozen in fluweel - 

achtig grafietzwart mat zetten donkere wanden op indrukwekkende  

wijze in de schijnwerpers. Zuiver zwart als statement.

Grafietzwart 
Het nieuwe zwart voor 
 indrukwekkende ensceneringen.



 4 · 5

Contactdoos met beschermingscontact Draaidimmer

Taster F 40Taster F 50

Tijdloos elegant – al meer dan 50 jaar inspireert LS 990 door de 

strakke vormgeving en esthetiek. De klassieker is nu verkrijgbaar 

in grafietzwart mat. Hierdoor biedt LS 990 een nieuw vormge-

vingselement in de interieurarchitectuur.
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LS ZERO is de ultra vlakke interpretatie van de JUNG klassieker 

LS 990. De vloeiende overgangen tussen schakelaars, contact-

dozen en de wand zorgen voor een hoogwaardige esthetiek. 

LS ZERO in grafietzwart vormt een nieuw statement binnen het 

kleurenontwerp.

Met LS CUBE kan de designklassieker LS 990 markant op 

schoon beton, metselwerk en natuursteen worden geïnstalleerd. 

De perfecte oplossing binnen alle ruimten waar opbouw-

montage gewenst is. LS CUBE in grafietzwart brengt bijzondere 

accenten aan.
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De focus op de essentie kenmerkt het markante design van   

A 550. Het nieuwe grafietzwart onderstreept de strakke belijning 

en de heldere geometrie.

De fijne belijning geeft A FLOW een dynamiek die met de meest 

uiteenlopende interieurstijlen harmonieert. Grafietzwart weet 

niet alleen optisch, maar ook haptisch te inspireren.  







 20 · 21INTENS. 
GRONDIG.
ELEMENTAIR. 

Met nieuwe matte coatings creëert JUNG elegante oppervlakken 

die de programma's LS 990, LS CUBE, LS ZERO, A 550 en A FLOW 

op een esthetische manier uitbreiden.

Wit reflecteert het licht. Elegant sneeuwwit mat laat schake-

laars en contactdozen perfect harmoniëren met verschillende 

wandstructuren. Zuiver wit als understatement. 

Sneeuwwit 
Het nieuwe wit voor zuivere 
 i nterieurinrichting.
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Schakelwip voor serieschakelaar of  
twee voudige taster.

Draaidimmer

Taster F 50

Contactdoos met beschermingscontact

Tijdloos elegant – al meer dan 50 jaar inspireert LS 990 met de 

strakke vormgeving en esthetiek. De klassieker is nu verkrijgbaar 

in sneeuwwit mat. Hierdoor biedt LS 990 een nieuw vormgevings-

element in de interieurarchitectuur.
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LS ZERO is de ultra vlakke interpretatie van de JUNG klassieker 

LS 990. De vloeiende overgangen tussen schakelaars, contact-

dozen en de wand zorgen voor een hoogwaardige esthetiek. 

LS ZERO in sneeuwwit vormt een nieuw statement binnen het 

kleurenontwerp.

Met LS CUBE kan de designklassieker LS 990 markant op s choon-

beton, metselwerk en natuursteen worden geïnstalleerd. De 

perfecte oplossing binnen alle ruimten waar een opbouw-

montage gewenst is. LS CUBE in sneeuwwit brengt bijzondere 

accenten aan.







 30 · 31

De focus op de essentie kenmerkt het markante design van   

A 550. Het nieuwe sneeuwwit onderstreept de strakke belijning 

en de heldere geometrie.

De fijne belijning geeft A FLOW een dynamiek die met de meest 

uiteenlopende interieurstijlen harmonieert. Sneeuwwit weet niet 

alleen optisch, maar ook haptisch te inspireren.  
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Vertegenwoordiging voor Nederland:

HATEHA ELEKTROTECHNISCHE 

HANDELSONDERNEMING B.V.

Postbus 111

2394 ZG Hazerswoude-Rd

Nederland

Telefoon +31 71 3419009 

jung@hateha.nl

HATEHA.NL

Vertegenwoordiging voor België:

STAGOBEL ELECTRO

Karrewegstraat 50

9800 Deinze

België

Telefoon +32 9 3818500

info@stagobel.be

JUNG.NL

STAGOBEL.BE

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1 

58579 Schalksmühle 

Duitsland 

Telefoon +49 2355 806-0 

Fax +49 2355 806-204 

international@jung.de


