A new generation

A flow
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A flow
Het leven is beweging, vooruitgang en
verandering . Alles is in beweging. Met zijn
lichte, harmonieuze ontwerp begeleidt
A flow moeiteloos alle veranderingen.
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Overal stijlvol

Het zachte ontwerp van A flow past probleemloos bij verschillende
interieurstijlen. Modern en flexibel – ideaal voor het jonge wonen.
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Gewoonweg harmonisch

alpine wit

zwart

aluminium look

antraciet mat

Karakteristieke licht afgeronde hoeken en vier tijdloze kleuren –
A flow behoudt zijn eigen stijl, ook als tijden veranderen.
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Vorm en functie
De functionele diversiteit van A flow dekt alle gebieden van
de moderne elektrotechnische installatie perfect af: van licht,
temperatuur, rolluiken of muziek tot Smart Home oplossingen.

Vorm en functie gaan bij A flow hand in
hand. De tasters bieden ruimte voor teksten
en zijn verkrijgbaar voor het KNX systeem
en eNet SMART HOME.
F 50 taster 2-voudig

Combinatie dimmer-contactdoos

Timer Standaard met display: echt glazen front
in zwart of alpine wit met zes tiptoetsen voor
intuïtieve bediening – zo wordt bediening van
verlichtingen zonwering bijzonder comfortabel.
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Contactdoos met
beschermingscontact

US-Norm NEMA Standard

Zwitserse norm, type 13

Contactdoos met
Frans / Belgische penaarde

Britisch Standard 13 A,
afschakelbaar

Britisch Standard 13 A

Global Player
Dankzij internationale contactdoossystemen vindt
A flow wereldwijd aansluiting. Bijzonder kenmerk van
het programma: ramen en afdekkingen liggen vlak
i n lijn met elkaar.
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Materiaal ramen

A flow

Thermoplast
Bij voorkeur combineren met
afdekking van thermoplast
(slagvast, hoogglanzend).

Schakelaar

Draaidimmer

Combinatie schakelaarcontactdoos

Taster F 40 4-voudig

Taster F 50 4-voudig

Maten van de ramen
1-voudig
2-voudig
3-voudig
4-voudig
5-voudig

85 mm x 85 mm
85 mm x 156 mm
85 mm x 227 mm
85 mm x 298 mm
85 mm x 369 mm

ALPINE WIT
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De montage in 1- tot 5-voudige ramen volgens het bouwstenenprincipe biedt vele mogelijkheden.

4,
5

De ramen kunnen horizontaal en
verticaal gemonteerd worden.
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Vooruitgang als traditie
Toen Albrecht Jung in 1912 zijn bedrijf oprichtte, waren er drie
zaken voor hem van belang: vooruitgang, kwaliteit en design.
Deze principes kenmerken JUNG tot op de dag van vandaag
en zijn in alle onderdelen van het bedrijf terug te vinden.
“Vooruitgang als traditie” is een attitude, een commitment
om steeds vernieuwend te denken. Een commitment tot het
ontwikkelen van ideeën, nieuwe toepassingen, eenvoudiger
gebruik, een betere functionaliteit, een mooier design en
een klantgerichte service. Dat drijft en verbindt ons bij JUNG.
Elke dag.
Ernst Paris

Oprichter Albrecht Jung

WIJ ZIJN JUNG:

1912

Een middelgroot familiebedrijf
van de derde generatie

“Made in Germany”
al sinds 100 jaar.

Rond 1.200 medewerkers

17 dochterondernemingen
en meer dan 67 vertegenwoordigingen wereldwijd.
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Producten “Made in Germany”–
gemaakt met precisie

JUNG producten worden op de twee vestigingsplaatsen in Schalksmühle en Lünen gepro
duceerd. Daarvoor ontving JUNG in 2011 van
TÜV Nord het certificaat “Made in Germany”.
Stevig geworteld in de omgeving en sinds vele
tientallen jaren een betrouwbare werkgever,
vertrouwen vandaag de dag klanten over
de hele wereld op de continue, hoge kwaliteit.
Daarbij is JUNG zich bewust van haar verant-

woordelijkheid voor duurzame en energie
zuinige productie. Bijzondere knowhow laat
JUNG al jaren zien in de metaalverwerking. De
onderneming biedt zijn designs aan in echt
metaal. Aluminium mat gebeitst of gelakt, Edel
staal glaskogel gestraald, Messing geborsteld,
glanzend verchroomd metaal of met ongeveer
24 Karaat verguld – dagelijks produceert
JUNG schakelaars tot in detail nauwkeurig.
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Functies schakelen en sturen

Smart Home realiseren met KNX

Verlichting, temperatuur, rolluiken of muziek – de veelzijdigheid van A 550 dekt alle
gebieden van de moderne elektrotechnische installatie perfect af.

KNX neemt alle functies zoals verlichting, klimaat, veiligheid en multimedia op in
een netwerk voor een centrale en slimme aansturing.

LB Management

Deurcommunicatie en sturing van de woonfuncties.

Het bouwstenensysteem voor moderne sturing van verlichting en zonwering biedt
behoefte – afhankelijke en gebruikersvriendelijke oplossingen.

JUNG Binnenstations staan voor kwaliteit en eenvoudige
bediening. Het JUNG bouwstenenprincipe maakt variabele
montage mogelijk van de losse modules.

eNet Smart Home
eNet is het radiografisch gestuurde Smart Home systeem voor de intelligente woning.
De functies worden aangestuurd middels een app, bedienpanels of wandzenders.
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Materiaal ramen

A 550

Thermoplast
Bij voorkeur combineren met
afdekking van thermoplast
(slagvast, hoogglanzend).

Draaidimmer

Schakelaar

Combinatie schakelaarcontactdoos

Taster F 40 4-voudig

Taster F 50 4-voudig

Maten van de ramen
1-voudig
2-voudig
3-voudig
4-voudig
5-voudig

85 mm x 85 mm
85 mm x 156 mm
85 mm x 227 mm
85 mm x 298 mm
85 mm x 369 mm

A 550 IN ZWART
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Puristisch in alpine wit en zwart of elegant in aluminium en
antraciet mat: gemonteerd in 1- tot 5-voudige ramen biedt
A 550 vele combinatiemogelijkheden.
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De ramen kunnen horizontaal en
verticaal gemonteerd worden.
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Contactdoos met
beschermingscontact

US-Norm NEMA Standard

Zwitserse norm, type 13

Contactdoos met
Frans / Belgische penaarde

Britisch Standard 13 A,
afschakelbaar

Britisch Standard 13 A

Wereldwijd stijlvol
Talrijke internationale contactdoossystemen breiden het A 550
portfolio uit. Zij kunnen met enkele of meervoudige ramen in
het bouwstenensysteem gecombineerd worden.

10

11

Met zijn echt glazen front in zwart of alpine wit
is de Smart Radio DAB+ technisch en optisch
een highlight. Hij ontvangt programma’s over
DAB+ en UKW en, in Bluetooth uitvoering, ook
via smartphone of tablet.

Markant uiterlijk: A 550 schakelaar/
taster in zwart.

Veelzijdige functionaliteit met profiel
Van verlichting, temperatuur, rolluiken of muziek tot aan Smart Home
oplossingen – A 550 combineert veel functies in een puristisch design.
A 550 2-voudig raam met seriewip en
contactdoos met beschermingscontact.
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Schakelaar met karakter

alpine wit

zwart

aluminium look

antraciet mat

Gemaakt van slagvast thermoplast in optimale proporties:
of in klassiek zwart of elegant mat antraciet, A 550 zet accenten.
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Gereduceerd tot
het wezenlijke
Het markante, rechtlijnige uiterlijk
van A 550 vult de moderne stijl van
inrichten op perfecte wijze aan.
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A 550
Stijlvol zonder compromis:
A 550 overtuigt door het
sterk gereduceerde design
en de heldere vormgeving.

A new generation

A 550

JUNG.NL

