DE ONE-STOP-SHOP VOOR UW PROJECT

VISUALISATIES

High-end visualisaties

Animatie

Uw project laten bezichtigen voor het
gebouwd is? Laat potentiële kopers
wegdromen bij prachtige 3D visualisaties
van hun nieuwe woonst. De juiste
baksteen, de juiste voeg, het juiste
verband,… Kortom, een foto van wat er
nog niet is.

Wenst u uw toekomstig project wat meer
dynamiek te geven dan enkel een statisch
beeld? Dan maken we voor u een animatie
van uw woonproject. Zodoende kan u uw
klant nog beter laten zien waar het project
om draait.

Onze visualisaties komen standaard
met revisierondes en u ontvangt het
eindresultaat digitaal in hoge resolutie,
klaar voor print of digitaal gebruik.

Fotografie
Naast volledig computer gegenereerde
visualisaties is het ook mogelijk om een
computervisualisatie te verwerken in een
echte foto. Zo schets je een duidelijk beeld
van hoe een project eruit zal zien in zijn
ware omgeving. Dit is eveneens mogelijk
via drone fotografie.

E X TERI E U R

Vanaf
€325

EXCL. MODELEERWERK

INTERIEUR

Vanaf
€325

EXCL. MODELEERWERK

3D Grondplannen
Een 3D grondplan geeft een extra dimensie aan uw beeld waardoor
zowel de indeling als de inrichting onmiddellijk duidelijk wordt.

3D GRONDPLANNEN

Vanaf
€ 325

EXCL. MODELEERWERK

Fases
1

2

3

Eerst doen we enkele voorstellen wat
betreft
camerastandpunten
(a.d.h.v.
een eenvoudig wit model), via Filestage.
Filestage is een online platform dat toelaat
heel gericht feedback te geven a.d.h.v.
bolletjes prikken op de afbeelding. Uit
deze standpunten kan u de gewenste
keuzes maken. Of indien u zelf suggesties
heeft, mag u deze aangeven. Ook qua
interieurstijl mag u aangeven wat uw
voorkeur geniet.

In de volgende stap gaan we een eerste versie
maken waarbij we alle materialen toekennen
en dergelijke. In deze fase is het de bedoeling
dat u feedback geeft over de inhoudelijke
aspecten (meubels, materialen, ...).
In een tweede versie krijgt u dit herwerkte
beeld nogmaals toegestuurd om te finaliseren
alvorens over te gaan naar postproductie.

In de fase van postproductie (kleurcorrecties, sfeer, leven, ...) krijgt u het beeld een
laatste keer toegestuurd.

Camerastandpunten

Inkleding

Postproductie

Het uiteindelijke resultaat wordt opgeleverd in hoge resolutie in 3 verschillende
formaten (PNG, JPG, PDF).

2D Verkoopplannen

GROND- EN GEVELPLANNEN
INPLANTINGSPLAN
ALLE NODIGE INFORMATIE

Op zoek naar overzichtelijke, commerciële 2D grond- en
gevelplannen? Volledig in kleur, of toch liever wat abstracter?
Onze designers zetten uw technische plannen om in
commericiële verkoopplannen.
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Deze plannen en vermelde afmetingen zijn indicatief. Alle meubilair, keuken, sanitair, verlaagde plafonds en vloerafwerking zijn illustratief. Hiervoor wordt verwezen naar het verkooplastenboek.

LOT 3
nr. 82

VOLUMESTUDIES
Een maquette die groeit
Onze volumestudies/conceptmaquettes zijn een goede manier om
jouw idee snel vorm te geven. Of het nu gaat om een wedstrijd of een
klant helpen om het te visualiseren. Overtuig potentiële klanten van
jouw concept met een professioneel afgewerkte conceptmaquette.
Klaar, helder en aanpasbaar.
Bij volumestudies is de schaal vaak wat kleiner dan bij een
verkoopmaquette. Typisch maken we deze op schaal 1/500. Door de
kleinere 3D prints in steriel wit zijn ze ideaal voor conceptvoorstelling.

Vanaf
€ 2500

Schaal
Een schaalmodel van jouw project geeft jouw kandidaat koper
direct een duidelijk overzicht van je project. Ze zorgen voor een
ruimtelijk gevoel. Afhankelijk van de omvang en detail van het
project kies je de beste schaal.

Verlichting
Geef je maquette een wow-effect met verlichting. Binnenverlichting, buitenverlichting, verschillende soorten zijn mogelijk. Naast
de standaard verlichting bieden onze SMART-maquettes ook
slimme verlichting die vb kan laten zien wat de status is (te koop,
in optie, verkocht).

GEDETAILLEERDE
MAQUETTES
Volledig bekleed afgewerkt of liever clean wit uitgevoerd,
met tal van opties. De beste manier om uw project tot leven
te laten komen nog voordat het daadwerkelijk gebouwd is.
Geef kopers een eerste kijk op hun toekomstige woning. Onze
verkoopsmaquettes maken uw project tastbaar en zijn daarbij
vaak een stuk doeltreffender dan een plan.

Vanaf €5000

3D printing
Onze maquettes worden grotendeels gemaakt d.m.v. 3D
printing. De ruwbouw wordt aan de hand van uw .dwg bestanden
uitgetekend en 3D geprint. Dit laat toe dat elk gebouw op 0.1mm
nauwkeurig is maar ook zeer stevig en duurzaam.

Onderstel
Daarnaast kan je kiezen voor verschillende soorten onderstellen
waarbij je de look van jouw maquette kan afstemmen. Wordt de
maquette regelmatig verplaatst, moet ze door smalle openingen
kunnen? Dit geeft geen issue voor onze demonteerbare
onderstellen.

Bedrijfsgebouwen
Bouwt u een nieuwe bedrijfshal? Heeft u een historische site die u
graag aan het grote publiek wil voorstellen? Wilt u een openbare
aanbesteding van een infrastructuurwerk uitlichten? Dan bent u
aan het juiste adres.
Naast solitaire bedrijfshallen en hele commerciële sites hebben
we ook ervaring met het visualiseren van infrastructuurwerken
en industriële sites.
We kiezen zorgvuldig, samen met u, de juiste schaal om uw
project op zijn mooist weer te geven.

Technische maquette
Ook indien je bewegende onderdelen in je
maquette wenst kunnen we je verder helpen.
Dit kan gaan over bijvoorbeeld roterende of
pneumatische delen of componenten van
industriële installaties zoals pijpleidingen of
staalconstructies.

Media & publiciteit
Hieronder verstaan we maquettes voor
gebruik in musea, TV producties, beurzen,
… Deze maquettes kunnen in verschillende
stijlen of formaten afgewerkt worden
rekeninghoudend met specifieke vereisten.
Denk hierbij onder meer aan maquettes die
vaak verplaatst worden en niet beschadigd
mogen worden tijdens transport of
maquettes waar kinderen of bezoekers aan
kunnen komen.

SMART MAQUETTES

Dynamische kleuren
U kan met een SMART maquette eenvoudig de status van elk
appartement aangeven door middel van gekleurde LED’s. Een
unit die reeds verkocht is kan bijvoorbeeld een rode kleur
krijgen. Een unit in optie een oranje en een beschikbare unit
een groene kleur. De intensiteit van de kleuren kan aangepast
worden naargelang de locatie van de SMART maquette
(Kantooromgeving, open lucht, werfkeet, …).
Ook kunnen er willekeurige lichtpatronen gegenereerd worden
zodat de maquette echt tot leven komt.

Ingebouwde display
Via de ingebouwde display kan u units filteren op bepaalde
criteria (Prijsklasse, aantal slaapkamers, oriëntatie, …). LED’s van
de units die aan de gestelde criteria voldoen gaan vervolgens
branden. U kan daarna elke unit apart openen op de display
en relevante verkoopinformatie weergeven (Technische
info, grondplannen, visualisaties, …).
De display is makkelijk bedienbaar en de verkoopapplicatie kan
opgemaakt worden in de eigen huisstijl en met eigen logo.

Koppelingen

Prijs op
aanvraag

De SMART maquette kan gekoppeld worden met uw eigen ERP
of CRM systeem. Status en commerciële informatie van elke unit
wordt zo automatisch mee veranderd. Bijkomende integraties
of koppelingen kunnen ook steeds op maat uitgewerkt worden.

Vastgoed
websites

Van eenvoudige websites tot op maat
gebouwde digitale tools.

Prijs op maat
van uw budget

SEO & GOOGLE ANALYTICS
We voorzien je website van goede SEO waardoor je vanzelf hoger
scoort op Google. Wist je dat Google ook rekening houdt met de
snelheid van je site? Daarom passen we zowel onze code als jouw
content (afbeeldingen, video) aan om bliksemsnel in te laden.
Wil je weten welk effect dat heeft op je bezoekersaantallen dan is
Google Analytics de tool die je zoekt.
Krijg je het spontaan benauwd van woorden als SEO en Analytics? Geen
zorgen, we hebben ook een eenvoudig dashboard waar iedereen snel
kan zien hoe goed je website nu werkt zonder dat je een hele cursus
digitale marketing moet gestudeerd hebben.

RESPONSIEF DESIGN
We maken al onze websites responsive, hierdoor ziet je website er
goed uit op desktops, tablets en mobiele toestellen.
Maar we gaan nog verder door standaard ook caching en een CDN te
voorzien voor al onze websites. Zo krijgen zelfs klanten aan de andere
kant van de wereld je website supersnel ingeladen.

EENVOUDIG ZELF AANPASSEN
Pas zelf de status van elk appartement aan door middel van ons
ingebouwd CMS systeem.
Liever geen zorgen over de resolutie van je afbeeldingen of hoe je
die grondplannen PDF nu opgesplitst weergeeft per appartement?
Geen zorgen, als je dat wil, dan onderhouden wij ook de content van
je website.

MEERDERE PROJECTEN?
Heeft u meerdere projecten lopen? Geen probleem. Met ons
CMS systeem kan u snel en makkelijk wisselen tussen uw
verschillende projecten en kan u dezelfde stijl doortrekken
tussen uw websites. Zo kan uw klant makkelijk van het ene
project naar het andere klikken zodat hij nog meer kans
heeft om bij jou zijn ideale woning te vinden.

KOPPELINGEN
Zou het niet fijn zijn moest je maquette aan je klanten
vertellen welke appartementen al verkocht zijn en
welke nog te koop staan? Dat kan! Jouw websites
kan gekoppeld worden met onze SMART maquette
en interactieve tools, zo wordt alle informatie direct
geüpdatet op alle toestellen.
Sterker nog, heb je online al een plaats waar je bijhoudt
wat de verkoopstatus of de prijs van een appartement of
woning is? Dan koppelen we onze website rechtstreeks
met die plaats zodat je niet alles nodeloos twee keer
moet ingeven. Minder kans op fouten en tijd uitgespaard
voor jou.

ZIJ VERTROUWDEN REEDS OP ONS

