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Virtuell visning av Soltis och konfigurator
för pergola: Serge Ferrari Group lanserar
online-lösningar för marknadsföring av
solskydd

För att hjälpa kunderna att välja rätt produkt presenterar Serge Ferrari två
nya online-lösningar: en som låter användare visualisera sitt pergolaprojekt i
3D, och en annan som presenterar alla Serge Ferraris nya produkter i sitt
sammanhang – i en kontorslokal för proffs eller i ett enskilt hem för privata
användare.

Virtuell visning



Den virtuella visningen ger både proffs (arkitekter, ingenjörer, föreskrivare,
tillverkare, installatörer) och privatkunder möjligheten att utveckla sitt
projekt genom att se hur Serge Ferraris innovativa lösningar kan används i en
kontorsbyggnad eller enskilt hem. Den ger insyn i estetiken och de tekniska
fördelarna av ett komplett utbud av solskyddslösningar (inomhus- och
utomhusväv, solsegel, sidogardiner etc.) genom en
unik och uppslukande upplevelse.

Den virtuella visningen finns på gruppens webbplats och är tillgänglig för
två användarprofiler: yrkesverksamma och enskilda husägare. Användaren
kan manövrera invändigt och utvändigt, från ett rum till ett annat, och
upptäcka Serge Ferraris produkter och deras olika egenskaper under vägen.

Den virtuella visningen introducerar Serge Ferraris senaste
solskyddsprodukter och deras oöverträffade egenskaper (estetik, hållbarhet,
reglering av naturligt ljus och temperatur för visuell och termisk komfort,
etc.).

Med etiketten “Designad för arkitekter, gjord för ditt hem”, betonar den
virtuella visningen egenskaperna för Serge Ferraris produkter, som är
utformade för att möta behoven hos både yrkesverksamma, som arbetar med
de mest komplexa projekten, och enskilda kunder i deras dagliga liv.

Konfigurator för pergola
För att stödja lanseringen av Soltis Veozip - den nya utomhusväven designad
speciellt för zip-system på fasader och pergolaväggar - har Serge Ferrari
Group utvecklat en konfigurator (tillgänglig för både yrkesverksamma och
privata kunder) som gör det möjligt för användare att matcha väven med
färgen på deras fasad och pergolastomme. Detta verktyg gör det möjligt att
testa någon av alla de färger som finns tillgängliga i sortimentet (inklusive
förslag baserade på RAL-färgen på deras dörr- och fönsterkarmar)
och visa en 360 °-rendering av dess design.

Serge Ferrari-gruppen designar, utvecklar och tillverkar innovativa
kompositvävar för lättviktsarkitektur och utomhusprodukter, en marknad som
företaget uppskattar till 6 miljarder euro. De unika egenskaperna hos
produkterna ger lösningar på tekniska utmaningar inom tre olika områden:
arkitektur, produktunika membran för tillverkare och kompositväv för
konsumentprodukter. Koncernens främsta konkurrensfördel ligger i dess



unika patenterade teknik och tillhörande kunskap. Serge Ferrari äger fyra
tillverkningsanläggningar över hela Europa och verkar i 80 länder via lokala
dotterbolag eller representationskontor och har ett nätverk med mer än 100
oberoende distributörer över hela världen.

2020 rapporterade Serge Ferrari en konsoliderad omsättning på 195 miljoner
euro, varav 75% omsattes utanför Frankrike. Serge Ferrari Group är noterat på
Euronext Paris och har 1 000 anställda över hela världen.

www.sergeferrari.com
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