
H O M E  P R E M I U M



Elegante, platte behuizing

Laadvermogen 1,4 kW tot en met 22 kW

Dynamic Load Balancing mogelijk.

Statusindicatie met LED

Vaste kabel, zwart, 4 meter

Online communicatie mogelijkheden

Functionele verfraaiing van uw garage

Personaliseer naar smaak

Een 3D bedrijfslogo, een kabelhouder 

met gepersonaliseerd opschrift of 

exclusieve kleuren? De mogelijkheden 

zijn eindeloos! De perfecte mogelijkheid 

om een persoonlijk tintje aan het 

laadstation toe te voegen. 

Premium, in alle opzichten

De Home Premium is net een stap 

verder. Ontwikkeld met oog op de 

toekomst en als functionele en 

fraaie toevoeging van uw garage 

of parkeerplaats. De aandacht voor 

details is duidelijk zichtbaar, zo is de 

Home Premium slechts 5,6 cm diep, 

en wordt de status getoond door 

strakke LEDs aan de bovenzijde van het 

laadpunt.

Rijke standaard uitrusting

Een betaalbaar premium product met 

een rijke standaarduitrusting? De Home 

Premium is hét perfecte laadstation 

voor de persoon die net even meer 

wenst. Uniek aan de Home Premium is 

dat het laadpunt standaard is voorzien 

van een buigbestendige vaste kabel 

met een lengte van 4 meter, welke 

gemakkelijk kan worden opgeborgen 

aan de kabelhouder. Plug simpelweg de 

laadkabel in om te laden en haal ‘m eruit om te 

kunnen rijden. Veilig, simpel en snel.

Zekerheid en betrouwbaarheid

Dankzij de slimme beveiligingsfuncties is 

de Home Premium een uiterst veilig laadpunt. 

Gekeurd door onafhankelijke instanties en 

volgens de actuele IEC normen. 

Door toepassing van de nieuwste technieken 

is het laadpunt gemaakt voor veilig en 

betrouwbaar, snel laden. De Home Premium 

is geschikt voor alle voertuigen, ook voor 

toekomstige elektrische voertuigen.

AFMETINGEN 

41 x 18,5 x 6,3

LAADCAPACITEIT 

1,4 kW - 7,4 kW 

MATERIAAL 

Geanodiseerd aluminium

AFMETINGEN 

41 x 18,5 x 6,3

LAADCAPACITEIT 

1,4 kW - 7,4 kW 

MATERIAAL 

Geanodiseerd aluminium

Krachtig en voordelig laden

FASE

1fase

AMPERE

Max. 1x 32 A

IP-Waarde 

IP 54D E  N I E U W E  H O M E  P R E M I U M



088 0110301   |    Info@lanovalaadpalen.nl

Elektrisch rijden is de toekomst. En die 

toekomst is al begonnen! Daarom wil 

Lanova elektrisch rijden voor iedereen 

bereikbaar maken. Lease eenvoudig je 

eigen laadpaal thuis of bij je bedrijf en 

haal het beste uit je accu. Elke dag en 

elke rit opnieuw! Opladen volgens jouw 

wensen en behoeften, zonder grote 

investering. 

 

Lanova biedt particuliere en zakelijke 

klanten een totaalpakket van slimme 

laadoplossingen. Van een laadpaal op 

maat tot kabels, accessoires en extra 

veiligheidsopties. En we helpen je op 

weg met advies, hulp bij installatie en 

een snelle storingsdienst.

 

Want Lanova staat voor service, gemak 

en alle vrijheid om op je eigen manier 

te profiteren van de voordelen van 

elektrisch rijden. Onderweg naar een 

zorgeloze toekomst met Lanova!


