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Tijd is geld!
SNELLE EN CORRECTE OFFERTES MET DE ONLINE KABELGOOT- EN
WANDGOOTCONFIGURATOR VAN LEGRAND

Enig idee hoeveel tijd - en dus geld - verloren gaat aan het zoeken, calculeren,
offreren en bestellen van producten? Wat het kost als een offerte gemaakt wordt op
basis van een foutieve calculatie of wanneer de verkeerde producten op de werf
geleverd worden?
Ons antwoord hierop: De online kabelgoot- en wandgootconfigurator
Kiezen, berekenen … klaar!
De online kabelgoot- en wandgootconfigurator plaatst alle systemen en onderdelen
overzichtelijk bij elkaar. Via de keuzemenu’s is het heel gemakkelijk om per systeem de
juiste onderdelen te kiezen. Nog meer gebruiksgemak: per onderdeel berekent de
configurator automatisch al het minimaal benodigde toebehoren. Dan is het enkel nog een
kwestie van op de ‘bereken’ knop te drukken.
Meteen daarna verschijnt het totaaloverzicht van alle materialen, inclusief afbeeldingen en
bruto prijzen. Volgende stap: deze calculatie als offerte rechtstreeks naar de klant mailen,
printen of downloaden als Excel of PDF. Met van ieder product een interactief overzicht
van alle beschikbare kenmerken, verpakkingsgegevens en technische fiche, groepeert de
PDF alle essentiële informatie en krijgt de eindklant een volledig, professioneel
prijsaanbod.

Voor meer informatie:
Legrand Group Belgium nv
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
Tel.: +32 (0)2 719 17 11
Fax: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be
Website: www.legrand.be

Legrand Group Belgium, met zetel in Diegem, is een merk van de Franse Legrand Group. Legrand is de
specialist op wereldvlak in elektrische en digitale infrastructuren. Legrand levert al meer dan 60 jaar
geïntegreerde oplossingen voor het beheer van woningfuncties zoals verlichting, verwarming, energie,
netwerken en toegangscontrole. Legrand Group vertegenwoordigt de merken Legrand en BTicino op de
Belgische markt en is hiermee de specialist inzake elektrisch installatiemateriaal voor laagspanning.
Legrand en BTicino beschikken over een uitgebreid gamma innoverende producten voor de woningbouw
(schakelaars, domotica, distributie en beveiliging), de tertiaire sector (scholen, ziekenhuizen, kantoren,
hotels, …) evenals de industrie.
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De Legrand Group ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt eenvoudige en innovatieve elektrische en digitale
systemen voor een eenvoudigere communicatie, een verhoogde veiligheid en beveiliging en een verbeterd
comfort in gebouwen. De catalogus bevat meer dan 215.000 items in 81 productfamilies. De groep telt
36.000 medewerkers, is rechtstreeks aanwezig in meer dan 80 landen en verkoopt zijn producten in 180
landen. In 2015 realiseerde Legrand Group een omzet van 4,8 miljard euro.

