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3D Drawing Nieuwsbrief

Na drie maanden bewijst 3D Drawing voor
verschillende doeleinden zijn nut !

“Meermaals is gebleken

Heel wat projecten werden al uitgevoerd met succes en alsook de nieuwsbrieven
krijgen een frisse wind met zich mee. Wij werken op een geheel nieuwe manier
met onze klanten zodat er efficiënt en productief kan gewerkt worden.

dat bedrijven achter blij-

Meer hierover in deze nieuwsbrief.

nog 2D blijven tekenen,

WAAROM DEZE NIEUWSBRIEF LEZEN :
Omdat 3D Drawing een bijzondere service kan aanbieden zal men, in het verloop
van deze brief wel verschillende situaties tegen komen die voor heel wat bedrijven/ particulieren nuttig blijken te zijn.
Een geheel nieuwe formule die verfrissend en voor velen welgekomen is.

ken te komen doordat ze
of niet durven vernieuwen naar de 3D wereld.”
3D Drawing biedt talloze
oplossingen om het

WAAROM KEIZEN VOOR 3D DRAWING :


vernieuwend



Innovatief



Tal van voordelen

nieuwe tijdperk te betreden.
- Pascal David
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Staalconstructie met alle toebehoren



Uitleg projecten



Beeldmateriaal



Hoe werken wij !



Wat doen wij !

Jouw partner !
3D Drawing is niet alleen het technisch gedeelte, dankzij ervaring
als 10 jaar bedrijfsleider bieden wij
een ruime waaier van service aan.
Alles aangaande VCA, lasinstructies, know how van materialen,
kan heel wat opleveren voor jouwbedrijf / zaak.

Staalconstructie carport met dakbedekking , visueel voor verkoop .

Na drie maanden heel wat succes !
Project 1 : een staalconstructie om glas in te plaatsen op het 21ste
verdiep van een loft. Alles werd opgemeten en de drawings werden doorgestuurd ter goedkeuring. Bij goedkeuring verkrijgt de klant zaag en boorlijsten, assembly lijsten en montage drawings.

Ook bieden wij een kennis van 10
jaar toe om jou bij de juiste leveranciers te brengen.
Ook voor particulieren zijn wij een
must, jouw borstweringen, trappen, een terras bordes, hoe gek
ook, wij bedenken het en zoeken
de beste prijs voor jouw project.

Project 2 : een grote carport constructie is ontworpen door 3D Drawing, hier werd bekeken naar de productie en de montage toe. De gehele carport constructie was “plug & Play “. Er werden heel wat atelier werkuren uitgespaard en de constructie was voorzien om dak beplating op te
plaatsen of zonnepanelen. De klant spaarde 20 tot 25% kosten uit. Volledig in de prijs inbegrepen en als extra ook rendering van de projecten, het
visueel echt maken van jullie projects.
Project 3 : een stalen constructie voor de bouw van een voetbalclub
cafetaria werd ontworpen. Ook hier heeft 3D Drawing “plug & Play “ toegepast en de klant alsook weer 20 tot 25% uitgespaard. Wij doen alsook
alle denkwerk voor onze klanten. Men hoeft enkel de materialen te bestellen via de bestel / part list en voor de rest het stappen plan te volgen.
Geen stress, geen bediende werkuren, en een perfecte oplevering voor
jouw klant.

Ontwerpfases complexe onderdelen

Project 4 : verschillende uitval stukken of verspringstukken in inox
werden ontworpen en getekend, alle drawings voor laser en plooien werden aangeleverd en voor de lassers was het enkel lassen. Weinig kans
op menselijke fouten en meer tijd voor andere zaken.
Project 5 : een volledig bouwproject werd uitgetekend, alle borstweringen en trappen werden ontworpen en voorgelegd ter goedkeuring. Alsook werd er door 3D Drawing oplossingen gezocht voor heel wat gekende
bouw problemen als de constructeur als laatste op de werf komt.

“ Weinig uitleg over projecten, meer visueel zicht in onze
nieuwsbrieven. “
Project 6 : Niet alleen opmeet -en tekenwerk doet 3D Drawing, dank zij
onze hulp zal een klant van een middelgrote KMO op 3 maanden tijd het
VCA label behalen. Alsook dank aan ADHESIA .

Alle soorten plaatbewerkingen

TOPSERVICE
Talloze voordelen om te
werken met 3D Drawing
& Management :


betaalbare service
voor de KMO’s die
geen tekenaar of voldoende bedienden in
dienst hebben.



Ook voor jouw bedrijf
in het buitenland
doen wij service.



Aanleggen van een
bibliotheek van jullie
producten in de service inbegrepen in
jullie CAD programma’s.



Opleidingen in het
bedrijf voor tal van
zaken.





Project begeleiding
tot in het atelier aan
toe, indien gewenst
begeleiden wij de
montage voor jullie
projecten alsook.
3D Drawing werkt
voor jouw bedrijf /
zaak en kan jouwrechterhand worden
in tal van zaken. Eenmaal klant investeert
3D Drawing door gratis opleiding, advies,
opzoekingen, en tal
van andere zaken.

Staalconstructie met alle toebehoren, visueel echt maken is tegenwoordig een MUST !

Project 7 : Voor jouw installaties of machine park doet 3D Drawing
studie en ontwerp, zo hebben wij een uniek stuk ontworpen voor verpakking van koffie. De complexiteit van dit stuk was heel moeilijk maar wij zijn
er samen met de klant in geslaagd om iets te construeren waarvan in de
toekomst heel wat kosten worden uitgespaard en het productie proces
beter wordt.
Project 8 : Nieuw en verfrissend voor onze klanten. Wij kregen een
opdracht toevertrouwd van een klant voor het plaatsen van de piping op
de 2D Drawings. 3D Drawing heeft dit naar een hoger niveau gebracht.
Zo hebben wij het gebouw in 3D opgetrokken en alle piping werd in 3D
uitgetrokken. Alle materialen werden in een bibliotheek geplaatst, zodoende had de klant een nooit geziene stukkenlijst en zien ze alsook
waar alle de buizen moeten lopen. Voor de monteurs was dit nog nooit
gezien.
Project 9 : een heel mooi project werd opgemeten en uitgetekend
voor een staalconstructie waarbij verschillende bedrijven betrokken waren. Zo werden op de staalconstructie alle toestellen geplaatst voor hun
doeleinden. 3D Drawing heeft dit weeral een trapje hoger genomen en
heeft alle toestellen volgens de DWG’ s uitgetekend. Zo kon alles voorzien worden voor alle partijen. Ook heel wat zaken aan deze grote staalconstructie was “ plug & play “.
Project 10 : Ook voor een volledig bouwproject werden 7 trappen
met borstwering ontworpen.
Project 11 : een mooi project werd gedaan om keukens te construeren, alles in inox met alle toebehoren werden bedacht voor een binnenhuis architect.

Nieuwtjes en weetjes :


3d Drawing biedt kort nabij alsook TEKLA aan in haar gamma, dit gecombineerd met AUTO DESK INVENTOR kunnen wij iedereen onze brede waaier
van service aanbieden. Bedankt aan Kristiaan Flierman van TEKLA.



Opmeten kost geld en hieraan worden vele uren gespendeerd of beter gezegd verloren, 3D Drawing kijkt verder en is nu bezig met andere systemen.
3D Scanning en fotogrammie is de toekomst en hier zijn de nodige afspraken
voor gemaakt. Deze test en beeldmateriaal verschijnt in onze volgende
nieuwsbrief.

Contact opnemen
Neem voor meer informatie
over onze diensten telefonisch
contact met ons op.
3D DRAWING & MANAGEMENT

Boomgaardstraat 11
8470 Gistel
Tel : 059/ 51.67.05



Alle stabiliteit en sterkte berekeningen worden gedaan door een erkend studie bureau die hiervoor bevoegd en ervaren is. 3D Drawing doet hiervoor
beroep op TECHNOCON onder leiding van de ervaren Peter Nevele.



TIP VAN DE MAAND : vele bedrijven moeten dit jaar voldoen aan de
nieuwe lasnorm EN-1090. Velen weten het hoe en waarom niet of weten niet
waar naar toe. Technocon begeleidt bedrijven naar deze lasnorm en certificatie hierom trend.

pascal@3ddrawingmanagement.be

In onze nieuwsbrieven doen wij alsook aan gratis reclame voor onze klanten
die uiteraard wordt verspreid langs de vele toegangswegen op het web.

Vanaf begin april !!!!

Fax : 059/ 51.67.06
GSM: 0032 (0) 475.36.56.51



Website is online vanaf juni !

LIKE US ON FACEBOOK
Onze projecten werden kort samen gevat, geniet van het beeldmateriaal !

