
De ideale nieuwbouwpesentatie

                     •  Roomstylers • Artist Impressions • Virtuele tours •  3D Restylers • VR-tours • Nieuwbouw brochures



Roomstyler stijlen

Roomstylers zijn interieur impressies vanaf een plattegrond of bouwtekening. Op basis van vrij-
wel geen informatie, alleen de lay-out van een woning kunnen volledig fotorealistische impres-
sies worden gemaakt. Dit is ideaal voor nieuwbouw of om een woning een volledig nieuwe 
look te geven. Keuze uit meer dan 20 verschillende stijlen.  
 
Ook is er de mogelijkheid om verschillende stijlen te combineren of een op maat gemaakt 
design te maken. Samen met onze interieurarchitect kunnen we uw woning tot in detail gaan 
invullen. Roomstylers kunnen als 360 graden foto’s opgemaakt worden, waardoor je in een 360 
graden omgeving de woning in virtual reality kan bekijken! 
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Op basis van deze plattegrond zijn 
onderstaande impressies gemaakt 

in een elegante stijl.
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 Artist Impressions

Artist Impressions zijn zijn impressies in volledig maatwerk en zonder beperkingen. Dit zijn hoog-
waardige impressies van het exterieur bedoeld voor nieuwbouw projecten in de verkoopfase. 
 



            De top 5 van snelle tips

3D Restyler

3D Restylers zijn foto bewerkingen vanaf een bestaande foto. Een verouderd interieur  
(of een lege ruimte) kan hiermee opnieuw worden ingericht op de foto op basis van een  
75-tal interieur stijlen varianten. Aan de linkerkant zijn de oorspronkelijke ruimtes en rechts zijn 
de bewerkte foto’s te zien.

Before | After
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Virtuele Tours

Van de nieuwbouw producten kunnen ook 
prachtige virtuele tours gebouwd worden die in 
virtual reality bekeken kunnen worden.  

Dit kun je al bekijken met een Google card-
board die erg goedkoop zijn in de aanschaf of 
met een wat meer geadvanceerde bril. 

Ook kunnen hiervoor interactieve  
plattegronden en hotspots met namen 
geintegreerd worden waardoor je snel  
kan navigeren door het huis.

Nieuwbouw brochures

Er is ook de mogelijkheid om uw nieuwbouw project met alle documentatie en afbeeldingen te 
presenteren met een mooie brochure in uw eigen huisstijl. Wij kunnen voor u het design en het 
printwerk op maat leveren.  

Mocht u interesse hebben, schroom dan niet om contact op te nemen. Wij sturen u graag wat 
voorbeelden op.



We houden ons dagelijks bezig met het 
optimaal presenteren van vastgoed 
objecten. Naast nieuwbouwprojec-
ten verzorgen wij o.a. exterieur- en 
interieurfotografie, hoogtefotografie, 
360 graden fotografie, meetrappor-
ten geheel volgens de NEN 2580/NTA 
2581 en BBMI, 2D en 3D plattegronden, 
vastgoedbrochures, vastgoed video’s, 
drone video’s, 3D Restyling en vastgoed 
websites!

We hopen in de toekomst een rol 
te mogen spelen op cruciale mo-
menten in de levens van heel veel 
mensen. Wil je meer over ons we-
ten, of wil je met ons kennismaken? 
Neem dan contact met ons op 
voor een vrijblijvend gesprek.

    CONTACT GEGEVENS: 

Gijsbrecht van Amstelstraat 1 
1213 CG Hilversum   

Telefoon 035-203 1020
 info@objectenco.nl 

          www.objectenco.nl
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