Schuifwandkasten
Garderobekasten
Inloopkasten
Kledingkasten
Boekenkasten
Dit zijn misschien niet de kasten die u
gewend bent te gebruiken.
Keukenkasten is wat u het meeste zult
gebruiken om inspirerende ontwerpen
te maken voor uw klanten.
We bemerken echter dat de keukenvakzaken steeds meer diversifiëren en
meer richting het totaal ontwerp gaan
van keuken en woonkamer, maar ook
van garderobe kasten of zelfs kastmeubilair in de slaapkamer. Er zijn al
een aantal “keukenfabrikanten” die
naast het vervaardigen van keukenkasten ook kasten fabriceren voor in
de woonkamer of slaapkamer.
Een goed voorbeeld daarvan is de
fabrikant Nolte, die een geheel eigen
lijn heeft met slaapkamermeubelen.
Ook in België produceert men in
toenemende mate diverse kasten
anders dan keukenkasten.
Mogelijk verkoopt u zelf ook dit soort
kastwanden of bent u bezig het
totaalconcept vorm te geven voor uw
klanten. Juist in deze tijd is verbreding
van het aanbod en het leveren van
diensten een welkome kans.
Speciaal voor diegenen die zich bezig
houden met de verkoop van dergelijke
kastwanden of die daar een start in
willen maken hebben wij een 3D
tekenbestand van kastwanden
gemaakt . Deze u kunt gebruiken in
het KIMS-Design 3D tekenprogramma.

Dit bestand is een eerste aanzet om, niet merkspecifiek, verschillende ontwerpen te kunnen

Het tekenbestand voor de kastwanden is merk-

maken. We hebben een aantal basiselementen

onafhankelijk. Het kent dus geen specifieke

getekend waarmee u snel en eenvoudig een

artikelcoderingen of prijzen van een fabrikant.

ombouw kunt ontwerpen. De deuren, laden en

We zullen dit bestand verder gaan uitbreiden en

accessoires maken het geheel compleet. Zoals u

mogelijk later ook voorzien van prijzen voor de

gewend bent van het KIMS-Design teken-

calculatie in KIMS-Sales. Ook sluiten we niet uit dat

programma kunt u verschillende deurstijlen

we merkspecifieke bestanden zullen gaan

gebruiken, de kleuren oneindig aanpassen en het

aanmaken en onderhouden. Als u wensen heeft

geheel verfraaien door diverse accessoires te kiezen

dan horen we dat graag.

of zelfs met Google Sketch up voorwerpen te
plaatsen in het ontwerp.
Om het gemakkelijk te maken een ontwerp te
starten hebben we een kleine handleiding
gemaakt waarin alle onderdelen staan beschreven.
Al bladerend door dit handboekje ontdekt u
vanzelf de mogelijkheden en zult u verbaasd zijn
hoe snel en simpel het is om een mooie impressie
te maken van de kastwand voor uw klant.

- tekenbestand te gebruiken in uw vertrouwde
KIMS-Design 3D tekenprogramma, daardoor een
geringe investering.
- snel en zonder training een gedetailleerde
kastwand ontwerpen
- rijke verzameling van accessoires standaard
beschikbaar voor een perfecte presentatie
- door gebruik van Google Sketch up onbeperkte
mogelijkheden voor een persoonlijke touch
- duidelijkheid troef: de klant ziet wat hij gaat
kopen
- vele handige ‘truukjes’ verwerkt in het bestand
(deuren open/dicht; schuifdeur links/rechts;
positionering ladeblok direct in de kast etc)
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