
 

Linha Orion - decoração de placa 

Como faço para personalizar as placas Orion You? 

Existem duas formas de personalização da placa Orion You: 

 

1ª Opção:  Manual: 

Ao adquirir a placa, junto ao produto vem acompanhado um card para ser utilizado como 

gabarito: 

 

1. Utilize o gabarito para marcar a parte externa de uma foto, papel de parede ou qualquer 

imagem que desejar. 

2. Utilize a placa transparente do produto para marcar a parte interna. 

3. Recorte o impresso. 

4. Insira entre a placa transparente e o suporte branco. 

 

 

 

 

 

 



 

2ª Opção:  Ferramenta Digital Mix & Match 

 

Para a personalização por meio da ferramenta online Mix & Match, acesse o link abaixo: 

http://mixandmatch.schneider-electric.com/ 

 

1. Clique em Personalize sua Orion You 

 

 

 

2. Clique no botão verde Personalize sua placa

 

http://mixandmatch.schneider-electric.com/


 
3. Escolha uma textura/cor ou Registre-se para inserir sua própria imagem. 

 

 

4. Após escolher uma imagem redimensione conforme necessidade. 

Se acessado através de um celular ou tablet, uma foto pode ser tirada no momento da 

personalização, não se equeça de registrar-se antes. 

 
 

 

 

 



 
5. Sua personalização já está pronta: 

 
 

 

6. Nos ícones do rodapé existem as oções de: 

- Salvar na pasta favoritos 

- Voltar a personalizar a placa 

- Compartilhar no Facebook, Pinterest ou via e-mail 

- Obter as informações técnicas do produto, como referência, nome da linha, cor, etc 

- Alterar o fundo da tela, para visualizar como ficará em uma determinada parede 

- Baixar o arquivo PDF para imprimir 

- Alterar a função/módulos 

 

7. Ao fazer o download do arquivo PDF, estarão disponíveis duas páginas, com as 

informações técnicas do produto e a outra com a sua imagem para ser recortada e 

inserida dentro da placa Orion you. Atente-se ao imprimir, garanta que a opção 

TAMANHO ATUAL esteja selecionada, para que o tamanho seja impresso no formato 

correto. 

 

 

 



 
8. Insira a imagem em sua Orion You 

 


