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Uusi ELKO Plus täyttää kaikki kodin tarpeet
tyylistä tinkimättä!
Innovatiivinen ELKO Plus -sähkökalustesarja
personoi ja viimeistelee sisustuksen juuri halutulla
tavalla. Pohjoismaisen tyylipuhdas muotoilu sopii
kaikkiin koteihin ja tyyleihin. Vain mielikuvitus on
rajana!
ELKO Plus -tuotteissa on uniikki ja moderni muotoilu,
joka erottuu edukseen. Persoonallinen sarja on suunniteltu säilymään modernin tyylikkäänä ajan saatossa.
Malliston perusvärivaihtoehdot ovat luonnollisen
valkoinen, trendikkään alumiininen ja tyylikkään musta.
Lisäksi saatavilla on inspiroivia kehyksiä designin
viimeistelyyn. Esimerkiksi Option-erikoiskehysvalikoiman materiaalivaihtoehtoina ovat: harjattu teräs, huurrettu valkoinen lasi, kirkas valkoinen lasi, kiiltävä musta
lasi ja aito liuskekivi.
Plus-sarjan elegantin ulkoasun takana on viimeisintä
teknologiaa, käyttäjäystävällisyyttä unohtamatta. ELKO
tarjoaa nykyaikaisia ratkaisua koteihin, kuten himmentimen kosketusohjauksella ja langattomat kytkimet, jotka
antavat käyttäjän ohjata tilan valaistusta haluamallaan
tavalla. Lisäksi yksi jännittävistä vaihtoehdoista on mahdollisuus valita valokehys korostamaan innovatiivista
designia. Samalla valokehykset lisäävät käytettävyyttä
hämärässä.
Valikoima sisältää LED-valaisimet, jotka voidaan
asentaa samoihin kehyksiin muiden tuotteiden kanssa
yhtenäisen sisustuksen saavuttamiseksi. ELKO Plus
täyttää kaikki tarpeet, joten se sopii kotien lisäksi
erinomaisesti myös hotelleihin ja toimistoihin.
Hintaesimerkki: Ylempi kuva noin 107 euroa + alv.
Alempi kuva noin 190 euroa + alv. Tarkemmat hintatiedustelut pauli.karna@schneider-electric.com.

Kaipaatko lisätietoa? Ota yhteyttä:
Susanna Niemelä, Schneider Electric,
050 3545 666, susanna.niemela@schneider-electric.com
tai Kati Marjamaa, PerPR, 044 349 7790, kati@perpr.fi

ELKO Plus -sähkokalustesarjassa on uniikki ja moderni muotoilu,
joka viimeistelee kodin sisustuksen. Harjattu teräs- tai liuskekivikehys herättää huomiota erilaisella ilmeellään.

Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa: perpr.fi.
Tietoa Schneider Electricistä
Schneider Electric on digitalisaation edelläkävijä energianhallinta- ja automaatioratkaisuissa koteihin, rakennuksiin, datakeskuksiin, teollisuuteen ja eri infrastruktuureihin. Maailmanlaajuisesti yli 100 maassa toimiva Schneider on energianhallinnan johtava yritys keski- ja pienjänniteratkaisuissa, luotettavassa sähkönjakelussa sekä automaatiojärjestelmissä. Tarjoamme
integroituja ratkaisuja, jotka yhdistävät tehokkaasti energianhallinnan, automaation ja ohjelmistot. Globaalissa ekosysteemissämme teemme avoimella alustallamme yhteistyötä laajan
kumppani-, integraattori- ja kehittäjäyhteisön kanssa tarjotaksemme asiakkaillemme reaaliaikaista hallintaa ja energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja. Loistavien työntekijöiden ja
kumppanien ansiosta Schneider on erinomainen yritys. Sitoutumisemme innovaatioon, monimuotoisuuteen ja vastuullisuuteen varmistaa arvolupauksemme mukaisesti ”Life Is On” –
sähköä on saatavilla kaikkialla, kaikille ja joka hetki.

