VASCO INSPIRATION APP
MET AUGMENTED REALITY
Vasco lanceert een unieke app die
een aantal bestaande digitale oplossingen
samenbrengt die vandaag al op de
Vasco-website te vinden zijn.
Eén van de meest bijzondere features
is de Augmented Reality (AR) functie
waarmee je een Vasco-designradiator
virtueel in je eigen interieur kan visualiseren.

Deze QR-code is geldig voor iOs en Android

www.vasco.eu

WAARHEIDSGETROUWE
3D-WEERGAVE

VASCO COLLECTIES EN
PRODUCT CONFIGURATOR

De meest opvallende feature in de AR-app is zonder twijfel
de mogelijkheid om via “Augmented Reality” zeer waarheidsgetrouw te simuleren hoe een Vasco-radiator virtueel in jouw
interieur (badkamer, woonkamer, keuken) zal ogen.
Je kan met deze app een foto maken van een ruimte naar
keuze en vervolgens je favoriete designradiator in wit of in
je favoriete kleur in het interieur visualiseren. De radiator
wordt in 3D weergegeven, waarbij rekening gehouden wordt
met de lichtinval, schaduweffecten, etc. Uiteraard zijn de
getoonde kleuren slechts indicatief. De finale kleurkeuze kan
best in de showroom gebeuren.

Verder kan je in de Vasco-Inspiration-app, naast het volledige
productgamma, ook de Vasco-Product Configurator
raadplegen. Deze module berekent de warmtebehoefte van
een ruimte op basis van een aantal technische parameters
en stelt vervolgens een passende Vasco-radiator voor.
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INSPIRATIE
Met een inspiratiebutton kan je mooie sfeerfoto’s, filmpjes en
inspiratiebrochures makkelijk raadplegen. Kortom, de
Vasco-Inspiration-app zal de zoektocht naar het juiste
Vasco-product alleen maar gemakkelijker maken. Deze app
is ontwikkeld voor iOs en Android en is gratis te downloaden
in de appstore.

DEALER LOCATOR
Daarnaast is ook de Vasco Dealer Locator terug te vinden in
de nieuwe Inspiration-app. Hiermee kan je een locatie of een
showroom ingeven, om een bepaald Vasco-product live in een
showroom te bekijken alvorens tot de aankoop over te gaan.
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