
MODUL MANAGER

Alegerea întrerupătoarelor și a prizelor potrivite nu a fost 
niciodată atât de ușoară, confortabilă și chiar distractivă. 
Acum, puteți utiliza configuratorul MODUL MANAGER 
pentru confortul casei dumneavoastră, pentru a concepe 
și realiza întrerupătoare și prize modulare MODUL în 
funcție de propriile gusturi și dorințe. 

Puteți alege rame decorative din trei linii de design (Line, 
Soft, PURE) și o selecție variată de culori, modele și 
forme, ceea ce înseamnă că vă puteți crea cu ușurință 
întrerupătoarele și prizele pentru a se asorta cu mobil-
ierul, culoarea pereților și cu spațiul dumneavoastră. 

 

Creați întrerupătoare și prize moderne în funcție de preferințe

MODUL MANAGER

configurator de întrerupătoare și prize

Combinați elemente și schimbați aspectul

De la seturi configurate la o ofertă în câteva 
momente – încadrați oferta în bugetul dumneavoastr

Întotdeauna la îndemână – creativitate la orice pas

Dacă nu sunteți pe deplin satisfăcut de aspectul elemen-
telor, puteți să le modificați cu un singur clic, înlocuind 
butoanele selectate, întrerupătoarele, prizele, ramele sau 
alte elemente funcționale cu unele noi.

MODUL MANAGER include prețurile produselor, ceea ce 
înseamnă că puteți vedea prețul setului dumneavoastră 
personalizat sau al întregului proiect în fiecare moment al 
procesului. Apoi puteți să creați cu ușurință oferta pentru a 
se încadra în bugetul prevăzut de dumneavoastră. 

MODUL MANAGER este întotdeauna la îndemână, 
deoarece funcționează și pe smartphone-uri și tablete. 
Jucați-vă cu diferite culori și modele și creați întrerupătoare 
și prize modulare în funcție de dorințele dumneavoastră.



MODUL MANAGER

configurator 
de întrerupătoare 
și prize

MODUL MANAGER
Concepeți și asamblați întrerupătoarele 
și prizele modulare MODUL în funcție de 
dorințele dumneavoastră cu ajutorul  
configuratorului MODUL MANAGER. 
Deoarece acesta include prețul          
produselor, veți cunoaște costul unui set 
personalizat sau al întregului proiect.  
Pur și simplu, creați o ofertă care să se 
încadreze în bugetul dumneavoastră. 

Convingeți-vă singur la
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configurator de întrerupătoare și prize
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