
3D DESIGN & VISUALS

SBE’s eigen 3D Design & 

Visuals-studio visualiseert 

jouw projecten en maakt deze 

inzichtelijk aan de hand van 

kwalitatieve 3D-visuals. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van de 

meest innovatieve technieken. 

Om de opmaak van deze beelden 

zo efficiënt mogelijk te laten ver-

lopen, hebben we hiervoor een 

eigen workflow uitgestippeld, 

geënt op de workflow van onze 

BIM-afdeling. Dit biedt ons de 

mogelijkheid om snel project-

beelden te genereren, wat zowel 

het projectteam als de klant 

meer inzicht biedt in het project 

en de onderlinge communicatie 

tussen beiden helderder en 

doelgerichter maakt. Op deze 

manier kan de complexiteit van 

jouw multidisciplinair project 

aan de verschillende stakehol-

ders beter weergegeven worden. 

Om hun verbeeldingskracht te 

stimuleren, bieden we volgende 

diensten aan: 

Meer info:

sbe-engineering.com

SCAN ME!

02
VR EXPERIENCE

Stel je voor, realtime wandelen 
& rondkijken in het virtuele 
landschap van het project, een 

interactie opbouwen tussen 

de gebruiker en zijn omgeving, 

moeilijke knopen doorhakken 

en deze onmiddellijk kunnen 

doorvertalen naar het project,... 

Dit is wat onze VR-experience 

voor jouw project kan betekenen.

01
4D ANIMATIONS

Door technische randvoor-

waarden te verwerken in 

animatiefilms slagen we erin 

om de integratie van het project 
in de omgeving en in de tijd te 

visualiseren. Hiermee brengen 

we de beleving van het project 

tot een hoger niveau.

03
HIGH QUALITY 3D 
VISUALS

Renderbeelden aan een ultraho-

ge kwaliteit waar we telkens met 

de klant op zoek gaan naar de 

juiste sfeer, vorm en detaillering. 

Dit maakt het mogelijk om voor 

ieder project telkens unieke en 

op maat gemaakte beelden te 

realiseren.

volg ons
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SBE’s eigen 3D Design & Visuals-studio visualiseert jouw 

projecten en maakt deze inzichtelijk aan de hand van 

kwalitatieve 3D-visuals. Daarbij wordt gebruik gemaakt 

van de meest innovatieve technieken. Om de opmaak van 

deze beelden zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, hebben 

we hiervoor een eigen workflow uitgestippeld, geënt op de 

workflow van onze BIM-afdeling. Dit biedt ons de mogelijk-

heid om snel projectbeelden te genereren, wat zowel het 

projectteam als de klant meer inzicht biedt in het project 

en de onderlinge communicatie tussen beiden helderder en 

doelgerichter maakt. Op deze manier kan de complexiteit van 

jouw multidisciplinair project aan de verschillende stakehol-

ders beter weergegeven worden. Om hun verbeeldingskracht 

te stimuleren, bieden we volgende diensten aan: 
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