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YOUR INVESTMENT IN THE FUTURE 

3D Drawing biedt ser-

vice aan voor de bouw- 

en metaalbedrijven, ar-

chitecten- en studiebu-

reaus, particulieren, voe-

ding- en landbouwsec-

tor. In deze nieuwsbrief 

voorbeelden van kosten-

besparingen door het 

beter tekenwerk. 

- Pascal David  

In deze uitgave 

 Korte uitleg projecten 

 Mooi beeldmateriaal 

 Kosten besparingen 

 Straffe uitspraken! 

Bunkers met extractie en transportband, nieuwe innoverende ontwerpen ! 

Effectieve doeleinden bereiken 
Welkom iedereen in onze 3de nieuwsbrief die heel wat interessante verhalen be-

vat en mooi beeldmateriaal voor onze klanten, leveranciers, sympathisanten, col-

lega’s en vrienden. Heel wat verschillende projecten werden gerealiseerd voor 

bedrijven, particulieren.  Ook werden er opmetingen gedaan in New York voor een 

klant. Heel wat nieuwtjes en weetjes voor jullie dus. Veel lees- en kijkplezier! 

Na 8 maanden heel wat successen geboekt. 
Heel wat kosten kunnen uitgespaard worden door innovatief en vernieuwend te 

werken. Hoe vaak gebeurt het niet dat tekenaars heel wat tijd spenderen aan dra-

wings die allemaal geautomatiseerd kunnen worden?  In deze nieuwsbrief heel 

wat tegenstrijdigheden die wij aan de hand van gedane projecten van de tafel kun-

nen vegen. Dankzij 10 jaar ervaring als bedrijfsleider / technisch directeur kan 3D 

Drawing het verschil betekenen voor jouw bedrijf door ervaring en kennis toe te 

spitsen op 3D drawings, studie en ontwerp. 

Een nieuw tijdperk is begonnen !!!! 
De tijd van 2D drawing is voorbij, helaas doen vele bedrijven nog beroep op 2D 

programma’s en worden er veel fouten gemaakt. Menselijke fouten kosten bedrij-

ven heel veel winst. Meer winst, meer groei, dus investeer nu in de toekomst van 

morgen voor jouw bedrijf. Relax and enjoy the next pages. 

3D Drawing & Management nieuwsbrief  Augustus 2014 
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Project trappen,  borstweringen en handgrepen voor staal bedrijf. 

Handgrepen, 

borstweringen en 

trappen, dit kan 

allemaal geauto-

matiseerd wor-

den ! 

Project keuken inrichtingen,  studie en ontwerp. 

 

 

 

 

 Twee volledige keukens werden ontworpen met een nieuwe kijk op andere tech-

nieken. Ook wordt er steeds een simulatie gemaakt van alle onderdelen. Uiteraard 

betekent dit meer tekenwerk maar men spaart kostbare personeelskosten op ate-

lier en montage uit. 

Project zwembad, studie en ontwerp.    

In samenspraak met de klant werd een 

zwembad ontworpen, van studie tot ont-

werp tot volledig afgewerkte drawings 

waarmee de klant alles kan bestellen. 

DWG,  PDF,  STEP,  IGES,  SAT,  DXF,  

JPEG, alsook worden er van alle onder-

delen I-Parts aangemaakt. 

 

Op de volgende pagina’s worden 

de projecten kort uitgelegd met 

visueel beeldmateriaal. Hierbij vind 

je tal van voorbeelden dat je met 

3D Drawings heel wat problemen 

kan vermijden en kosten kan be-

sparen. 

Om het 3D tekenwerk  toegankelijk 

te maken voor de KMO’s en parti-

culieren bieden wij ook voordelige 

urenpakketten aan. Buiten studie 

en ontwerp kan 3D Drawing ook 

de volledige verantwoordelijkheid 

nemen op een project, uiteraard is 

dit uurtarief duurder dan gewoon 

tekenwerk met studie en ontwerp. 

3D Drawing kan jouw vaste part-

ner zijn, dank zij de enorme kennis 

op heel wat vlakken. 

Opmetingen in NEW YORK 

Opmetingen en heel accurate drawings voor architecten besparen heel wat kosten ! 
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 Zorg ervoor dat ieder-

een op dezelfde manier 

werkt als technisch te-

kenaar, hetzelfde sys-

teem, idem layers, 

hoofding, bibliotheek, 

enz…. Met het vele 

verloop van bedienden 

is dit een must voor 

bedrijven en bespaart 

men in de toekomst 

heel wat kosten. 

 Zorg voor meerdere 

computer schermen, 

investeer in degelijke 

computers die deze 

programma’s kunnen 

sturen. Heel wat kostba-

re tijd gaat verloren 

omdat alles veel trager 

draait,  reken de verlo-

ren uren uit op jaar ba-

sis en vergelijk dit met 

de kostprijs voor het 

beter computer werk en 

men zal versteld staan. 

 Zorg dat tekenwerk 

geen verloren inspan-

ning is en maak I Parts 

aan, zodoende is dit 

investeren in de toe-

komst. Zo is er meer tijd 

over voor ontwerpen, 

offerts maken aan de 

hand van Drawings en I 

Parts, kosten invoering 

in de I Parts, Bills of 

Materials koppelen aan 

leveranciers, alles is 

mogelijk ! 

 

 

Project  Design / winkel inrichtingen, studie en ontwerp tot uitwerken. 

  

 

 

Winkelbankjes, winkelschappen, speciaal ontworpen winkelkastjes, studie en ont-

werp met het oog voor detail afwerking, degelijkheid en toch kostenbesparend. 

Project New York  

Over dit project heeft de klant liever geen info op nieuwsbrieven. 3D Drawing res-

pecteert de wensen van zijn klanten. Enkel kan ik mededelen dat ik naar NEW 

YORK ben geweest voor opmetingen met tekenwerk. 

Project honde en poezen kennel voor vee artsen praktijk te Gistel. 

 

 

  

 

3D Drawing werd gevraagd om honden- en poezenkennels te ontwerpen, de klant 

kon deze standaard aankopen maar dan heb je ook basic uitvoeringen die toch 

heel wat kosten. 3D Drawing heeft Multifunctionele honden- en poezen- kennels 

ontworpen. Door met exacte drawings aan 3 leveranciers prijs te vragen kan men 

appels met appels en peren met peren vergelijken. Zodoende kan men tot meer 

dan 5000€ uitsparen op degelijke projecten!  

Project logo ontwerpen 

Niet alleen studie en ontwerp doen wij voor onze klanten, maar ook logo’s ontwer-

pen, logo’s die in pixels staan kunnen wij overzetten in Viktor lijnen en dan DWG 

of DXF aanmaken voor de leveranciers.  

 

 

 

 

 

Project  transportbanden in bestaande situatie 
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Contact opnemen 

3D DRAWING & MANAGEMENT  

bvba 

Boomgaardstraat  11  

8470 Gistel  

Tel : 059/ 51.67.05 

Fax : 059/ 51.67.06 

GSM: 0032 (0) 475.36.56.51 

pascal@3ddrawingmanagement.be 

Website is online vanaf einde 

september  * 

LIKE US ON FACEBOOK 

LIKE US ON LINK IN 

* door het vele werk heeft de website vertraging 

opgelopen, onze excuses hiervoor. 

Projects voor architecten en studie bureaus 

  Tal van opmetingen aan bestaande huizen, hoeves, boerderijen werden uitge-
voerd inclusief drawings tot op 4 mm nauwkeurig voor de klant. Ook een must 
voor de klanten in deze nieuwe tijden is het binnen interieur met 3DS Max Design 
bewerken.  

Met deze heel accurate opmetingen kan men vloeren, wanden, ramen en deuren,  
binnen- en buiteninrichting allemaal aanpassen naar wens van de klant. Dankzij 
3D Drawing geen onnodige discussies  of kostenverlies op projecten. 

Project bunkers met extractie en transportbanden. 

3D Drawing doet niet alleen kleine projecten, maar ook grote projecten worden van A tot Z uitgewerkt voor de klant. In dit 

geval werden bunkers ontworpen met hieronder extractiebandjes die uitstorten op een grote transportband. Hier werden 

ook weer nieuwe technieken toegepast met PLUG & PLAY. Hieronder ook staalconstructie met transportbanden. 
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Een poort werd ontworpen voor een klant,  hier werd ook een 

studie en ontwerp over gedaan. Alles werd aangeleverd zodat 

de klant enkel prijs had aan te vragen en te bestellen. 

Project opengaande poort met ROB systeem 

 

 

Project betonnen trappen met borstweringen. 

Hier werden de trappen met onze lasermateriaal opgemeten en 
daarop de borstweringen voorzien voor de klant. Deze type 
borstwering is een vaste waarde voor dit metaal bedrijf dus 
werden er I PARTS  aangemaakt en de klant zijn bibliotheek 
werd aangepast zodat  deze drawings allemaal geautomati-
seerd konden worden. 

     

    - Verder heeft 3D Drawing nog design tafels ontworpen, spe-
ciale trofee bekers, een bordes staalconstructie met trap en 

borstweringen, scheidingswanden met deuren en toebehoren,  uiteraard is het onmogelijk om alles in een nieuwsbrief te plaat-
sen, meer over al onze projecten op ons web stekje dat einde september online komt. 
 

NIEUWTJES EN WEETJES :  

 Voor de gretige INVENTOR gebruikers kan men over heel wat vragen terecht 

op WWW.INVENTORWIZARD.BE. Ook leuke tools en tips vind je op deze 

prachtige website en bij inschrijven heb je een leuk forum site. 

 3D Drawing is ondertussen alsook bezig met 3D Scanning en Fotogrammie, 

opmeten is kostbaar aan werkuren. Toekomst gericht moeten de klanten meer 

vertrouwen hebben aangaande 3D scanner opmetingen. Doe de test zelf, con-

tacteer ons indien meerdere info men hierom wil aanvragen. 

  

 

 

AP Modeling is de expert in opleiding en installeren van macro’s voor jou bedrijf. 

Meer hierover op www. Ap-modeling.be. 

 onze FACEBOOK stekje is deze week online en hierop vind je  meer links naar 

interessante websites, tips, uitleg projecten met beeldmateriaal en 3D views. 

 3D Drawing doet op aanvraag een voorstelling in jouw bedrijf hoe alles werkt en 

waarop heel wat kosten kunnen uitgespaard worden aangaande offerten, be-

stellingen, atelier en montage drawings, dit allemaal gekoppeld aan Inventor en 

zijn programma’s. Ontdek vandaag de wereld van morgen ! 

Héél wat tekenaars in bedrijven werken allemaal op hun eigen eilandje. 

Geen gemeenschappelijke bibliotheek, geen synchronisatie van data, 

geen beheer van data. 

Daarnaast heeft iedereen zijn werkmethode ontwikkeld om uiteindelijk 

hetzelfde te gaan doen. 

Een nieuwe kracht in het bedrijf moet echt op zoek gaan naar deze me-

thodes. 

Innovatie is erg waardevol – het 

kan werk interessant en makkelij-

ker maken. Innovatie moet in de 

praktijk natuurlijk wel werken. 

Nieuwe ontwikkelingen blijven 

elkaar opvolgen en je kunt je ein-

deloos verdiepen in iedere tech-

niek, maar voor een commerciële 

organisatie is het van belang om 

te werken met de techniek die op 

dit moment het optimale resultaat 

geeft. Wij helpen onze klanten en 

partners aan de best werkende 

methode om objecten in kaart te 

brengen. Op dit moment zijn dat 

high-end 3D-laserscanners. Meer 

info op : www.pelser-hartman.nl  

Serveer klanten, leveranciers, personeel 

heerlijke koffie van KOFFIE KAN. 


