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Werken in 3D heeft de toekomst.Werken in 3D heeft de toekomst.

Daarom breiden wij vanaf heden onze dienstverlening verder Daarom breiden wij vanaf heden onze dienstverlening verder 

uit.uit.

In de loop der jaren hebben wij ruime ervaring opgedaan In de loop der jaren hebben wij ruime ervaring opgedaan 

met het werken in 3D. Daarnaast hebben wij recentelijk met het werken in 3D. Daarnaast hebben wij recentelijk 

extra geextra geïïnvesteerd in meetapparatuur, software en mensen.nvesteerd in meetapparatuur, software en mensen.

Uiteraard kunt u onze MEETSERVICE ook specifiek inhuren Uiteraard kunt u onze MEETSERVICE ook specifiek inhuren 

voor uw inmeetvoor uw inmeet-- of uitzetwerken.of uitzetwerken.

Vanaf heden kunnen wij projecten dan ook volledig voor u Vanaf heden kunnen wij projecten dan ook volledig voor u 

voorbereiden, uitwerken en realiseren.voorbereiden, uitwerken en realiseren.

verzorgen wij ook de maatvoering van uwverzorgen wij ook de maatvoering van uw

werken met Total Station!werken met Total Station!

Vanaf voorjaar 2013Vanaf voorjaar 2013

INMETEN EN UITZETTEN IN 3DINMETEN EN UITZETTEN IN 3D

MEETSERVICEMEETSERVICE Bekijk de andere zijde voor een greep uit onze mogelijkheden!Bekijk de andere zijde voor een greep uit onze mogelijkheden!

Op basis van onze Op basis van onze inmetinginmeting in 3D kunnen wij tevens een in 3D kunnen wij tevens een 

ontwerp maken waarmee we onze bulldozers en kilver direct ontwerp maken waarmee we onze bulldozers en kilver direct 

kunnen aansturen.kunnen aansturen.

Op deze wijze kunnen wij u altijd DE SNELSTE EN MEEST Op deze wijze kunnen wij u altijd DE SNELSTE EN MEEST 

KOSTENEFFECTIEVE OPLOSSING aanbieden!KOSTENEFFECTIEVE OPLOSSING aanbieden!
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INMETEN EN UITZETTEN IN 3DINMETEN EN UITZETTEN IN 3D

MEETSERVICEMEETSERVICE

WEGENBOUW:WEGENBOUW:

* Inmeten bestaand terrein in 3D* Inmeten bestaand terrein in 3D

* Uitzetten van kolken, goten en borduren in wegen,* Uitzetten van kolken, goten en borduren in wegen,

voetvoet-- en fietspaden;en fietspaden;

via piketten of digitaal planvia piketten of digitaal plan

* Uitzetten koord t.b.v. glijbekisting* Uitzetten koord t.b.v. glijbekisting

GRONDWERK:GRONDWERK:

* Inmeten en uitzetten* Inmeten en uitzetten

* Volumebepaling 3D* Volumebepaling 3D--scanscan

* Opstellen grondbalans* Opstellen grondbalans

BOUW:BOUW:

* Inmeten bestaand werk* Inmeten bestaand werk

* Uitzetten van funderingen en spanten* Uitzetten van funderingen en spanten

LANDLAND-- EN TUINBOUW:EN TUINBOUW:

* Ontwerp en realisatie van* Ontwerp en realisatie van

containerveldencontainervelden

* Taludberekeningen van* Taludberekeningen van

waterbassinswaterbassins


