Nieuws 2

CADez gaat als een speer
Steeds meer mensen weten CADez te vinden als het gaat om een goed advies
over tekenprogramma’s. CADez, distributeur op de Nederlandstalige markt van
tekenprogramma’s ARC+, Render Pro en Imagold mag trots zijn op een groei
van 25% in 2006.
CADez gaat verder dan alleen automatisering van tekenen en software leveren. Het
aantal licenties van alle programma’s is gestegen, met name ARC+. De internet site wordt
steeds drukker bezocht maar het belangrijkste is toch de toegenomen mond op mond reclame. “Dat klanten nieuwe klanten aanbrengen beschouwen we als het grootste compliment
voor onze persoonlijk aanpak”, aldus directeur Stefan Dezaire die al 13 jaar voor ARC+ pleit.
CADez heeft inmiddels ook haar verscheidenheid aan klanten flink vergroot. “Onze klanten
variëren van woningbouwverenigingen die opmeten met Imagold tot vrije kunstenaars.” In
heel Europa groeit ARC+ en is de loyaliteit van de gebruiker groot. Op de dealermeeting van
Arc Technology, ontwikkelaar van ARC+, in Parijs werd CADez zelfs verkozen tot ’most promissing reseller’ van alle distributeurs wereldwijd.

CADez
verhuist
Vanaf 20 november 2006 vindt u CADez
in haar eigen pand.
Meester van Ekartstraat 5
5237KJ ‘s-Hertogenbosch

Onze telefoon- en faxnummers
blijven ongewijzigd:

T +31 (0)73 644 27 66
F +31 (0)73 641 66 22

Voorop staat dat CADez stabiliteit waarborgt, nu en in de toekomst. Klanten schaffen een
compleet 2D-en 3D tekenpakket aan en willen kwaliteit. Sinds 2006 werkt de helpdesk van
ARC+ met een nieuwe service, ‘hulp op afstand’. De PC wordt dan door ARC+ experts even
overgenomen, snel en doeltreffend.

Orio wint beursplot 2006
Dè software voor 3D
en 2D bouwkundig
tekenen.
De 2007 versie
is spectaculair!
Pagina 4

CADez overhandigde maandag 23 oktober de eerste prijs voor de ‘beursplotwedstrijd
2006’ uit aan Michel Post, een jonge gedreven architect die met zijn overtuigende concept
de harten van de bezoekers Cadez-website stal. De 34-jarige architect kreeg terecht de
meeste stemmen voor zijn ‘earthship’ ontwerp. Stralend en met enige trots nam hij de
prijs in ontvangst en vertelde ons over zijn “organisch concept”, getekend met ARC+. Het
ontwerp wordt momenteel uitgevoerd in Frankrijk.
> lees meer op pagina 2 en 3
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Bewijst zich binnen 5 minuten
lees meer op pagina 5

Bespaar tijd met opmeten!

21

www.orioarchitecten.nl

v.l.n.r. Monique Dezaire, Stefan Dezaire,
Michel Post, Patricia Sauter

Orio architecten winnaar beursplot 2006
Earthship
als inspiratiebron
Michel stond samen met de Bouwcarrousel op de beurs “Second Homes International”. Daar ontmoetten zij een Nederlands
echtpaar dat geïnteresseerd was in een
strobalen woning in Frankrijk. Deze mensen zijn de opdrachtgever geworden voor
het Earthship-huis, een vakantiewoning met
natuurlijke en hergebruikte bouwmaterialen. Deze woning is een variant op het welbekende zelfvoorzienende Earthship, maar
daar waar een Earthship een meer rigide
vorm heeft, speelt deze woning met vorm en
functie. Er ontstaat op een natuurlijke manier
een dynamische beweging met wisselende
ruimtebeleving rond vaste functionele elementen als een glazen gevel op het zuiden,
een dichte noord-, oost- en westgevel, een
levend groen dak, een serre als warmtebuffer en een open haard. De woning voegt zich
zowel naar zijn bewoner als naar zijn omringende omgeving. Met aardekerende wanden in het noorden, de serre in het zuiden,
is er nagedacht over warmtebuffers, die in
de zomer worden opgeslagen. In de winter
komt de warmte dan weer terug. Om een vakantiehuis te ontwerpen van natuurlijk, hergebruikt materiaal, geheel zelfvoorzienend,
daar is flink wat bouwtechnische kennis

voor nodig. Maar de droom van de eigenaar
om in de grond te kunnen wonen en te leven
in een gezond, natuurlijk huis, is helemaal
uitgekomen. De woning wordt momenteel
gebouwd in midden Frankrijk en is naar verwachting zomer 2007 klaar.

Liever ARC+
Na jarenlang met Autocad en Arkey gewerkt
te hebben geeft Post duidelijk de voorkeur
aan ARC+. Post kwam ermee in aanraking
door enthousiast gebruiker Ingolf Kruseman,
bekend van ASK en nu werkzaam bij Blom
architecten te Rijsbergen “Ik heb het mezelf
aangeleerd en het prettigste aan ARC+ is dat
ik mijn idee in een vroeg stadium op de pc
kan zetten”. Michel post ontwerpt veel vanuit de doorsnede. “Vroeger deed ik ook veel
met maquettes. Die rol is nu voor ARC+ weggelegd. De pc is voor mij geen belemmering
maar een hulpmiddel. De allereerste schetsen gaan gewoon nog op een schetsrol.”

Maquette
rechtstreeks uit ARC+
De toekomst met ARC+ ziet Michel Post rooskleurig tegemoet. Hij was blij met de update
van Progress 4 naar de 2005-versie waarbij
hij de nieuwe 3D-2D koppeling veelvuldig
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inzette. Michel zweert ook bij de standaard
schermafdruk. Voor hem is het fotorealisme
van Render Pro dan niet eens nodig. Als autodidact is hij uiterst tevreden over ARC+.
Het weinige dat hij soms nog doet met Photoshop kost toch erg veel tijd. Hij ziet dan
ook uit naar de 2007-versie. Daarin kan hij
het grafisch opwerken direct in ARC+ doen.
Helemaal enthousiast wordt Michel als hij
hoort dat zijn 3D modellen met de 2007versie uit een 3D printer kunnen komen als
maquette.
Orio is zo gegroeid dat Michel zelfs een tekenaar in de armen heeft genomen die technische tekeningen voor hem uitwerkt. Deze
werkte met Autocad delta pi, maar de overstap naar ARC+ was gemakkelijk gemaakt.
“Het leukste vind ik om met de opdrachtgever aan tafel te zitten en zijn wensen om
te zetten in een bijzonder ontwerp”, zegt
Michel ten slotte. Daar is hij, zeker als het
aan de stemmers ligt, goed in geslaagd. En
dat zijn passie ver gaat zien we aan het persoonlijke atelier. Dat is hij met bloed, zweet
maar géén tranen aan het realiseren in zijn
achtertuin met stro, leem en tweedehands
bouwmateriaal.
U kunt alle inzendingen nog een keer
bekijken op onze website: www.CADez.nl.
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www.btrl.nl

www.morsink.nl

www.archiservice.nl

CADez organiseerde begin 2006 voor de tweede keer de befaamde beursplotwedstijd voor architecten. Het enthousiasme van de
deelnemers van vorig jaar was genoeg aanleiding om opnieuw een prijsvraag te maken. Het doel? Het dagelijks werk van de architect en
bouwkundige met gebruik van tekenprogramma ARC+ in beeld brengen. “Het leuke van de wedstrijd is dat de bureaus op deze manier
zo mooi kunnen laten zien wat allemaal mogelijk is met ARC+”, aldus Stefan Dezaire. Dit jaar was het enthousiasme om een beursplot
in te sturen nog groter dan de eerste keer. Dertien bureaus gingen de strijd aan met elkaar en stuurden hun beste plots in. Gedurende
de strijd werd het al vrij snel duidelijk dat het tussen Orio en Btrl ging. De twee deelnemers zochten elkaar zelfs op voor samenwerking,
ontdekken we tijdens het gesprek met Michel Post, architect pur sang. Uiteindelijk was het toch Orio die met de prijs aan de haal ging.
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www.bb-architecten.nl
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www.finnhouse.nl
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www.loosbroekarchitecten.nl
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www.alexandradietzscharchitectuur.nl
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www.bongersarchitecten.nl

www.debouwmeester.nl

CADez staat

7–9 februari 2007
op de beurs Bouw & ICT
in de Jaarbeurs Utrecht.
Hal 9 - stand C050

Nieuwe versie ARC+ biedt
‘freedom of design’
ARC+ 2007 editie geeft topkwaliteit
voor 2D tekening en 3D presentatie
CADez presenteert eens per jaar op een internationale vergadering van ARC Technology de wensen van gebruikers in een top
10. Deze wensen en bevindingen worden het jaar daarop teruggekoppeld. Ditmaal vinden de gebruikers een antwoord op
deze wensen in de 2007 editie! Een distributeur als CADez die groeit, krijgt dus ook meer invloed bij de totstandkoming van
een nieuwe versie. Stefan Dezaire heeft bovendien intensief en regelmatig contact met hoofd ontwikkeling Salvo Barbera.
Goede, directe communicatie waar u als gebruiker van het programma baat bij heeft. In het dagelijks contact met talloze
klanten filtert CADez de hoofdbehoefte van vandaag: de tekenaar en ontwerper wil dat het resultaat er grafisch gelikt uitziet.

Grafische power
Op 2D grafisch gebied kunt u in ARC+ 2007
honderden verschillende soorten grafische
bestanden gebruiken (jpg, tga, tiff etc.) Vervolgens kunt u die met elke vrije vorm afknippen, vervormen, bewerken en op schaal
als onderlegger gebruiken. ARC+ 2007
maakt afzonderlijke grafische software voor
de lay-out en grafische effecten overbodig.

Crème de la crème
in foto realisme
In 3D is een nieuwe render motor van lightworks het nieuwe hart. Dit is DE grote vernieuwing van ARC+ 2007. ARC Technology
en lightworks startten eind 2005 een intensieve samenwerking. Het wachten op deze
supermooie integratie wordt medio 2007
beloond als de second edition het levenslicht ziet.
De nieuwe rendering is bloedsnel met de
slimste actuele technieken direct op de grafische kaart. De belichting is levensecht. Ook

kunt u juist kiezen voor een heel conceptuele benadering en “sketchy” resultaten.

Maquettes terug?
ARC+ 2007 biedt 3D printen rechtstreeks
vanuit het gebouw via STL formaat. Op de
beurzen en open dagen die CADez organiseert kunt u met eigen ogen ‘uitgelaserde’
modellen aanschouwen.

Uitwisseling zin en onzin
Uitwisselen lijkt het toverwoord, maar helaas
verschillen de tientallen CAD programma’s
in Europa voor de bouw nogal in kwaliteit
en mogelijkheden. In de ARC+ 2007 editie
kunt u het dwg formaat prima uitsturen en
inlezen, van oude versies tot actueel. Grote
coördinaat systemen inlezen, bijvoorbeeld
tekeningen van het kadaster, gaat prima. Met
VRML kunt u iemand die geen CAD software
heeft een 3D model doorsturen waar hij omheen kan lopen. De modellen en de viewers
passen met gemak in een bijlage van een
e-mail.
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www.CADez.nl

ARC+ bewijst zich
al 3 decennia
Bijna 30 jaar terug was ARC+ wellicht het eerste echte 3D programma voor architecten.
Door deze voorsprong wist het met name in Frankrijk een flinke aantal fervent gebruikers
om zich heen te krijgen. In Parijs mag je tegenwoordig geen bouwaanvraag zonder perspectief inleveren en bijna de helft van de architecten werkt er met ARC+.
In Nederland is ARC+ inmiddels 13 jaar op de markt. Het is in eerste instantie ontdekt
door de medewerkers van Rem Koolhaas. ARC+ staat inmiddels al jaren bekend als een
doeltreffend modelleersysteem. Dat ARC+ in toenemende mate ook door de bouwkundig
tekenaar benut wordt is behalve een trend ook een logische stap.
Esprit planontwikkeling, visualisatie
door ASK Ingolf Kruseman, Breda

IMAGOLD
Kosteloos bewijs
in 5 minuten
Tijd besparen op locatie is nu wel heel
gemakkelijk. Als u een goede digitale foto
maakt en één horizontale en één verticale
meting, kunt u met het programma
Imagold de complete tekening maken.
Heel snel en nauwkeurig. Bovendien kunt
u met een nauwkeurigheid tussen de
2-10 mm snel oppervlaktes en maten
bepalen voor uw berekeningen.

Persoonlijke demonstratie
Heymans Vastgoed ontwikkeling, visualisatie
door ASK Ingolf Kruseman, Breda

Realistische kwaliteit
met Render Pro en RPC

CADez laat u graag zien hoe gemakkelijk
Imagold werkt. Als u een digitale foto
beschikbaar hebt en één horizontale en
één verticale variabele, laten wij u online
zien hoe snel en nauwkeurig Imagold
deze input voor u omzet in een veelheid
aan gegevens. U kunt ons voor deze actie
bereiken op nummer +31 (0)73 644 27 66

De mooiste animaties, panorama’s en doorsneden maakt u met Render Pro, het programma dat naadloos aansluit op ARC+. Wat u in uw ARC+ ontwerp verandert, verandert mee
in Render Pro en omgekeerd; uitermate belangrijk in uw ontwerpstadium waar juist zoveel wijzigingen plaatsvinden. Render Pro geeft de mooiste kwaliteit in glans, oppervlak,
belichting en doorzichtigheid.

RPC objecten
Op de site www.archvision.com vindt u collecties van handige 360 graden objecten.
U kunt de objecten van uw keuze bestellen bij CADez, waarmee u vrij blijft van ‘shipment’
kosten. U kunt de objecten roteren, verplaatsen en verschalen. Omdat de objecten 3D
zijn, passen ze zich aan de door u ingestelde camera aan en krijgt u altijd de juiste schaduw. Op www.CADez.nl staat een demonstratie, zodat u zelf kunt zien hoe gemakkelijk
en mooi het werkt.
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Voorbeeld door Hooyschuur architecten

Op onze website WWW.CADEZ.NL
kunt u ook per product snel en gemakkelijk
informatie aanvragen.

Nieuwe Canon grootformaat printer
nu verkrijgbaar bij CADez
Met de nieuwe Canon imagePROGRAF biedt CADez u een echte innovatie in het
grootformaat printen: de vervanger van de voorgaande Canon BJ-W3000 en
W7200 modellen, de iPF700 (A0+) printer.

Snelheid, kwaliteit en perfecte kleuren
Wat ooit als onmogelijk werd gezien, maakt deze nieuwe (kleuren)inkjet printer waar: de iPF700 print een A0 in 50 seconden zonder in
te leveren op de kwaliteit. Dankzij zijn 256 MB geheugen kan de Canon meerdere opdrachten tegelijk verwerken, wat het tot een echte
productiemachine maakt. Het vijf kleuren inktsysteem resulteert in een output met scherpe en strakke
lijnen, maximale vlakvullingen, superieure symbolen en kleurenafdrukken met haarscherpe teksten. Het
aansluiten van de printer kan met de allerlaatste generatie high-speed USB 2.0-interface of via Ethernet.
Als gebruiker van ARC+, Render Pro, Imagold of SketchUp heeft u met de Canon iPF700 een machine in
handen die twee keer zoveel aan kan in vergelijking met concurrerende apparaten.

Voor meer informatie over alle grootformaat Canon
printers kunt u kijken op www.CADez.nl

Schetsen op PC gaat snel
en gemakkelijk met SketchUp!
Ronald Schipper
bouwkundig teken en ontwerpbureau

Met SketchUp tekent u in een minimum aan tijd een 2D of 3D tekening compleet
met texturen, die u schetsmatig kunt presenteren. SketchUp is snel te leren en te
gebruiken. U kunt direct schaduw zien en animaties maken. SketchUp wisselt goed uit
met andere software. SketchUp is een leuke tool voor iedereen die in 3D eenvoudige
vormen snel wil tekenen en visualiseren.
SketchUp is met name ideaal voor mensen die zelf niet veel hoeven te tekenen en daar
ook weinig tijd voor hebben. Zij zijn bijna constant in gesprek met opdrachtgevers en
uitvoerende partijen. Dat kan een standbouwer zijn, een interieurarchitect, een stedenbouwkundige of een architect. CADez verwacht niet dat SketchUp een efficiënte gebouwmodeler gaat worden zoals ARC+. De twee producten bijten elkaar allerminst en worden
ieder door een ander soort gebruiker ingezet. Het beste oordeelt u overigens zelf. Dat maken we u gemakkelijk met gratis 8 uur werkende CD. Vraag hem aan!

Voor meer informatie fax deze ANTWOORDSTROOK aan 073 - 641 66 22
Bedrijfsnaam

Bel mij voor een persoonlijke demonstratie.

Contactpersoon

Nodig mij uit voor een open dag.

Adres

Stuur mij documentatie over ARC+ en Render Pro.
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Stuur mij informatie over Canon plotters.
Postcode, Woonplaats

Stuur mij de 8 uur werkende Sketchup CD-ROM.
Telefoon

Stuur mij documentatie over Imagold.

Fax

Wij tekenen al met CAD software n.l. :

E-mail

Wij willen daar bij blijven. Ook de andere diensten en producten
zijn voor ons niet van toepassing. Verwijder ons uit uw bestand.

Website
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