ervaar uw nieuwe kantoor
in virtual reality

Op papier ziet het ontwerp van uw nieuwe kantoor(inrichting) er goed uit.
Maar hoe voelt het nou echt om daar te zijn? Profile Project biedt u de
mogelijkheid om de ruimtelijke beleving te ervaren. Kom langs en wandel
met een VR-bril en een gamepad virtueel rond in een bijna fotografische
weergave van het nieuwe kantoorontwerp.

STAP IN JE KANTOOR IN VIRTUAL REALITY
Je aan de hand van een tekening een voorstelling maken van een kantooromgeving is
niet eenvoudig. Hoe werken de gekozen kleuren en materialen in de ruimte? Wat doet de
opstelling van het kantoormeubilair met de ervaring?
Profile Project zet als een van de weinige kantoorinrichters het ontwerp van uw kantoor
om in een panoramische 3D-weergave. Een wereld waar u met een VR-bril instapt en zo
goed als levensecht in rondwandelt. Zo kunt u vanuit alle hoeken om u heen kijken, van
de plafonds tot aan de vloeren en weer terug.

voordelen van vr
1. Geen verrassingen
Met een virtuele kantoorwandeling komt u niet
voor verrassingen te staan als u het ontwerp in
werkelijkheid ziet

2. Ontwerp direct wijzigen
U kunt op basis van uw eigen ervaring nog
aanpassingen laten doen

3. Medewerkers overtuigen
Uw medewerkers overtuigen dat de nieuwe
kantoorinrichting prettige werkplekken biedt?
Ook daarvoor is de VR-weergave ideaal

4. Leuke ervaring
En zo’n 3D-ervaring is natuurlijk ook gewoon
hartstikke leuk.

maak nu een afspraak voor een demo
Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Virtual Reality moet je dan
ook ervaren. Maak nu een afspraak met ons voor een gratis demo. Wij
werken met zowel de Oculus Rift, HTC Vive als de Gear VR.

360o panorama
Met een 360-graden panorama kunt u volledig rondkijken in uw
nieuwe kantoor. U kunt de panorama op een tablet, telefoon
of desktop bekijken. Scan de QR code hiernaast of ga naar
profileview.nl/MWH/tour.html om een voorbeeld van een virtuele
tour te bekijken.

profileview.nl/MWH/tour.html

Vraag nu gratis een Profile Viewer aan
Een nog betere beleving van onze 360-graden impressies ervaart u
met de Profile Viewer. Vraag nu gratis een Profile Viewer aan door een
mail te sturen naar info@profileproject.nl met uw adresgegevens.
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