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PRODUCTZOEKER

ZOEK GERICHT NAAR
DÉ IDEALE OPLOSSING MET
ONZE PRODUCTZOEKER
De productzoeker gidst u door ons uitgebreid
standaard aanbod en geeft u voor ieder product
een overzicht van alle productinformatie.
Ontdek in deze handleiding hoe eenvoudig u met
de productzoeker aan de slag gaat en in maximaal
5 stappen tot het gezochte product komt.

AAN DE SLAG
STAP 1
Op de startpagina van de productzoeker kan u uw product zoeken vertrekkende vanuit
productgroep, thema of structuur.
U kiest bijvoorbeeld om via productgroep te zoeken. U kiest meer bepaald voor de productgroep
‘lijnvormige elementen’.
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Er verschijnt nu een
overzicht van alle
standaard types
lijnvormige elementen
uit ons gamma.

STAP 2
U kiest nu het gewenste type uit het gamma lijnvormige elementen. Bijvoorbeeld ‘boordstenen’.
U komt in een overzicht van alle productlijnen uit ons aanbod boordstenen, gesorteerd op hoogte.
Een productlijn groepeert combineerbare producten.

STAP 3
Vervolgens kiest u de gewenste productlijn, bijvoorbeeld de ‘30x15 2/2 TYPE IC2’.
U krijgt nu een overzicht van de IC2 boordstenen en alle bijbehorende hulpstukken.

STAP 4
U bent nu aan de laatste stap voordat u de volledige productinformatie te zien krijgt.
U kiest nu een product, bijvoorbeeld de rechte elementen.

WELKE PRODUCTINFORMATIE
VINDT U HIER?
Nu wordt de productinformatie van
de rechte elementen van het type
IC2 overzichtelijk getoond.
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U ziet:
1 I Uitvoeringen. Een tabel met alle
standaard productformaten.
2 I S
 tructuren. De structuren waarin
1

Stradus Infra dit product al
eerder heeft gemaakt.
3 I Kleuren. Per structuur

2

worden de standaard kleuren
weergegeven.
3

4 I Plaatsingsadvies. Hier vindt u
een beknopt plaatsingsadvies.
Voor uitvoerige
plaatsingsadviezen verwijzen
we naar het infocenter op onze
website.
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5 I Kwaliteit. De kwaliteits
certificaten waaronder dit
product wordt gemaakt.
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6 I Wilt u nog sneller naar de door
u gewenste productinformatie?
Maak dan gebruik van onze
snelkoppelingen rechtsboven.

DE GEVONDEN PRODUCTINFORMATIE DOWNLOADEN OF DELEN
Belangrijk om weten is dat u ook veel up-to-date informatie kan downloaden, handig om
bijvoorbeeld in een werfvergadering voor te leggen.
7 I Zo downloadt u met één
druk op de knop een
productlijnblad als pdf,
een volledig overzicht van
de productlijn waartoe het
gekozen product behoort.
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8 I Of voor tekstuele
omschrijvingen van onder
andere de samenstelling van de
diverse standaard kleuren van
een productmodel download u
de bestekomschrijving van de
structuur naar uw keuze.
9 I Ook kan u de
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productmodeltekening hier
downloaden.
10 I Handig is bovendien de
deelfunctie. Hiermee
deelt u een pagina met
productinformatie via diverse
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social mediakanalen of
gewoon via mail.
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DOORKLIKKEN NAAR PROJECTBEELDEN VAN ONZE PRODUCTEN
11 I Indien er beeldmateriaal voorhanden is van projecten waar dit product werd toegepast, kan u van hieruit
doorklikken naar deze projecten en hun details in de inspiratiebank.

ZOEKEN VIA THEMA, STRUCTUUR OF DE ZOEKFUNCTIE
Wilt u verder zoeken naar producten? Dat kan op verschillende manieren.
12 I Via de selectiebox linksbovenaan kan u eenvoudig op elk gewenst niveau terug in uw zoekresultaten.

13 I Maar u kan ook zoeken via ‘thema’. Hiervoor
klikt u bovenaan op deze pagina op thema of
kiest u bovenaan op de startpagina voor thema.
Kies een thema waarvoor u een product wil zoeken,
bijvoorbeeld ‘waterdoorlatende bestrating’, en u krijgt
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een overzicht van alle producten die van toepassing
zijn op het thema waterdoorlatende bestrating.
14 I Via ‘structuur’ kan u zoeken op specifieke
uiterlijkheden.
Kies de gewenste structuur en u krijgt een overzicht
van alle producten die in deze structuur verkrijgbaar
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zijn.
Zo ziet u, u vindt altijd in maximaal 5 stappen
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wat u zoekt.
15 I En kunt u toch niet vinden wat u zoekt? Maak
dan gebruik van de zoekfunctie binnen de
productzoeker, rechts bovenaan op de pagina.
Handig is bovendien dat productzoeker volledig
responsive is. Dit wil zeggen dat de weergave
zich automatisch aanpast aan het toestel waarmee
u de productzoeker bezoekt. Dus ook indien u
gebruik maakt van een tablet of smartphone is de
productzoeker gebruiksvriendelijk en overzichtelijk.

Met de productzoeker vindt u snel
en eenvoudig het gezochte product.
Dus ga naar de productzoeker op
productzoeker.stradusinfra.be
en probeer het zelf.

