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Nytt designverktyg hjälper dig att sätta elstilen!
Gammaldags vippströmbrytare i svart eller kanske ett uttag
med glasram? Med Schneider Electrics nya digitala designverktyg Mix & Match testar du dig fram för att själv
upptäcka vilka uttag och strömbrytare med olika smarta
funktioner som passar bäst hemma hos dig.
Nu lanserar Schneider Electric ett hjälpmedel för dig som
bygger nytt eller renoverar hemma. I det digitala designverktyget Mix & Match provar du dig runt mellan olika modeller
ur Schneider Electrics sortiment av ramar och strömbrytare.
Dessutom kan du lägga in bilder från ditt hem och se hur en
viss design tar sig ut mot exempelvis tapeterna, kulörerna på
väggarna och den övriga inredningsstilen.
Verktyget är enkelt och pedagogiskt uppbyggt. Du klickar dig
fram från att välja utseende på uttaget eller strömbrytaren till
material, ram- och funktionsfärg och väljer slutligen vilken typ
av ram och stil som önskas. De små symbolerna för varje val
gör det enkelt att se skillnaderna mellan serierna Renova och
Exxact som är Schneider Electrics serier i designverktyget.
Klassiska Renova är fin när man vill modernisera elinstallationerna i äldre miljöer, men fungerar också som accent i
moderna interiörer. Exxact är Sveriges bredaste elapparatserie och finns i olika färger och materialval med en mängd olika
funktioner, från standard till riktigt exklusivt.
När du sedan har valt de uttag och brytare som du önskar,
sparar du ner bilden. Du kan dela den, få ytterligare produktinformation, ladda ner valet som pdf och även visa i 3D.
Som ett sista steg erbjuder sökverktyget dig hjälp med att
hitta en installatör i ditt området, eller om du hellre vill hitta
närmaste återförsäljare av produkten i ditt område, så finns
även den funktionen.

Nu lanserar Schneider Electric ett hjälpmedel för dig som bygger
nytt eller renoverar hemma. I det digitala designverktyget Mix &
Match kan du prova uttag och strömbrytare mot olika bakgrunder.

www.schneider-electric.se/mixandmatch

Om Schneider Electric
Schneider Electric är en ledande specialist inom digital utveckling av energihantering och automation i hem, fastigheter,
datacenter, infrastruktur och industrier. Med närvaro i över 100 länder är Schneider Electric världens ledande företag inom
energihantering - mellanspänning, lågspänning, avbrottsfri kraft och automationssystem. Vi erbjuder integrerade lösningar
som effektivt kombinerar energi, automation och mjukvara. I vårt globala ekosystem samarbetar vi i vår öppna plattform
med ett stort nätverk av partners, systemintegratörer och utvecklare för att leverera realtidskontroll och optimala lösningar. Vi tror att alla fantastiska medarbetare och partners gör Schneider till ett fantastiskt företag. Vårt engagemang för
innovation, mångfald och hållbarhet säkerställer att ”Life is On” är överallt och för alla.
www.schneider-electric.se
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