
Heeft u er al een beeld bij?

CREATIVES

Verwey Creatives is dé specialist als het gaat om 
ruimtelijke 3D Visualisaties. Met onze jarenlange 
ervaring op dit gebied kunnen wij de meest uiteen-
lopende projecten aan. Door gebruik te maken van 
professionele software en de juiste tools, kunnen 
wij uw product of dienst ruimtelijk visualiseren.

Verwey Creatives is een grafisch ontwerpburo dat 
zich heeft gespecialiceerd in deze materie. Onze 
klanten zijn zeer divers en terug te vinden in een 
breed spectrum van technische producten of dien-
sten. Omdat wij niet alleen uw producten kunnen 
visualiseren, maar ook de bijbehorende website of 
brochure/folder kunnen ontwerpen, heeft u één 
aanspreekpunt voor al uw technische documentatie.

Een goed beeld zegt meer dan woorden, een 
goede visualisatie spreekt meer dan alleen een 
CAD tekening.  Om uw producten inzichtelij-
ker te maken bij een groter publiek, kunnen 
onze 3D-visualisaties een goede oplossing zijn.

Wij kunnen u hierin adviseren en van dienst zijn.

Een goede visualisatie is niet alleen een mooi beeld, 
maar laat ook precies datgene zien waar uw pro-
duct uniek in is  of wat de specifieke eigenschappen 
zijn van uw product of dienst. Daarnaast kan zelf 
een leek een visualisatie beter begrijpen en beoor-
delen dan het geval is bij alleen een CAD tekening.

Om uw klanten beter van dienst te zijn en de con-
curentie een stap voor te blijven, zijn visualisa-
ties dus een uitstekend middel voor uw bedrijf. 

Ontdek wat Verwey Creatives voor u kan betekenen met visualisaties.

Wij wel !



Onze visualisaties

Een visualisatie van uw product kan varieren van 
een  eenvoudige weergave tot een complex sa-
mengesteld model. Doordat alles in 3D wordt op-
gebouwd is de sky the limit. Dat houdt in dat de 
beste  zichtkant of de zijde met de belangrijkste 
informatie kan worden getoond. In tegenstelling 
to productfotografie kunnen uw producten een-
voudig gedraaid worden of anders worden belicht. 

U kunt tevens met één model makkelijk ver-
schillende kleuren- of materialen opties laten 
zien. Dat is efficiency. Tevens kunnen alle soor-
ten materialen of afwerkingen op een zeer rea-
listische wijze worden weergegeven. Het ver-
schil tussen een foto of 3D weergave is dan niet 
meer te zien, maar u bent wel veel flexibeler.

Wij kunnen uw 3D-productvisualisaties vervaar-
digen door middel van verschillende methodes:

• Van een eerste (concept)schets,
• Door een bestaand product in te meten,
• Door middel van een CAD bestand.

 

De voordelen

Een groot bijkomend voordeel van visualisa-
ties is, dat als u bezig bent met een concept 
van een productontwikkeling, daar al beelden 
bij gemaakt kunnen worden terwijl het pro-

duct nog niet bestaat. Dat geeft u de kans om 
technische- of vormgevingsgerelateerde beslis-
singen in een vroeg stadium te nemen en zo 
uw product optimaal uit te laten kristalliseren.

Nog een groot voordeel van visualisaties is, dat 
u de meer complexere producten of samen-
stellingen aan uw klanten kunt presenteren 
op een manier waar het in één oogopslag dui-
delijk is hoe het is opgebouwd of functioneerd.

Door gebruik te maken van transparante on-
derdelen, afwijkende kleuren of opensnijdingen 
in het model, kunnen klanten of gebruikers de 
onderliggende delen zien, zoals ze niet te zien 
zouden zijn geweest op een CAD tekening of foto.

Wat kan er nog meer?

Als er eenmaal 3D modellen van uw producten 
gemaakt zijn, kunnen die voor veel meer toe-
passingen worden gebruikt. Te denken valt aan:

• Mooi ontworpen brochure’s, documentaties 
of banners voor op een beurs. 

• Downloads van de 3D bestanden door uw 
klanten vanaf uw website,

• Roteerbare, interactieve 3D afbeeldingen 



Interactieve 3D bestanden

Wij kunnen tevens de 3D afbeeldingen zo be-
werken, dat u deze bestanden als een interac-
tief 3D model op uw site of in een 3D PDF kunt 
plaatsen. Het voordeel hiervan is dat de klant 
niet alleen de 3D afbeelding ziet, maar deze 
ook kan roteren of kan zoomen. In realtime!

Animaties

Animaties kunnen een toegevoegde meerwaar-
de hebben op 3D afbeeldingen: u kunt uw pro-
ducten laten zien als in een instructiefilm: hoe 
zit het in elkaar, welke verschillende onderde-
len zijn er, of hoe moet het gemonteerd of be-
werkt worden? Dit vergroot het gebruiksgemak 
van uw producten en voorkomt fouten. Anima-
ties kunt u niet alleen op uw website plaatsen, 
maar ook als link verzenden naar de klant.

voor op uw site of in een 3D-PDF, 
• Animaties waar duidelijk in wordt hoe een 

product in elkaar zit op opgebouwd wordt,
• Instructie-handleidingen over uw producten 

of diensten,

3D Visualisatie in print

Wij kunnen niet alleen gelikte afbeeldingen ma-
ken van uw producten, maar ook het gehele 
ontwerp en de opmaak verzorgen van uw bro-
chure’s, flyers of productdocumentaties. Van de 
eerste opmaak tot het drukklaar afleveren bij 
uw drukker. Ook verzorgen wij graag uw span-
doeken, banners of andere presentatiemiddelen.

Downloads van 3D bestanden

Als u op uw website de meerwaarde wilt aan-
bieden, dat klanten of gebruikers direct uw 
producten in 3D kunnen downloaden en in 
hun eigen projecten kunnen toepassen, kun-
nen wij u daarmee van dienst zijn. Onze 3D 
software exporteert nagenoeg alle bekende 
en veel gebruikte bestandsformaten. Uw klan-
ten kunnen dan rechtstreeks met uw bestan-
den verder werken. Dat is wel zo efficiënt.



Bent u geïnteresseerd in wat Verwey Creatives u 
kan bieden op het vlak van visualisaties ? En wilt 
u graag weten wat de mogelijkheden zijn om uw 
producten of diensten op een professionele wijze 
te presenteren en uw concurentie voor te blijven?

Neem dan vrijblijvend contact op met 
Verwey Creatives en vraag dan naar Dick 
Verwey. Wij denken graag met u mee om de best 
passende oplossing voor uw bedrijf te realiseren! 

Zonnekruidstraat 12
6666 XL Heteren
026 - 47 21 898 
0615 - 487 487

www.verwey-creatives.nl
info@verwey-creatives.nl
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