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Grote productievolumes lig-
gen voor een ontwerpbureau 
vaak meer voor de hand. Maar 
ook producten in kleine opla-
ges moeten het licht kunnen 
zien, is het statement van engi-
neeringbureau Artori. “Een 
ontwerp voor een productie 
in kleinere oplages houdt een 
grotere uitdaging in en een 
andere aanpak. We keren het 
projectproces om en begin-
nen dus niet met het maken 
van schetsen. Starten doen we 
met het eindproduct als uit-
gangspunt. In de eerste stap 
van het succesverhaal gaan we 
op zoek naar het juiste materi-
aal én de juiste technologie die 
beantwoorden aan de produc-
teisen en het vooropgestelde 
budget. Dankzij onze jaren-
lange ervaring kunnen we de 
voordelen van verschillende 
technologieën benutten.”

In een tweede stap gaat Artori, 
wat staat voor Ar(chitect) to(e-
gewijd) ri(chting), creatief aan 
de slag met een realistisch 
en haalbaar productdesign. 
Daarna wordt tijdens de engi-
neeringfase alles in detail, in 
2D en 3D, uitgetekend om ten 

slotte tot productie te kunnen 
overgaan. “De klant kan ook 
voor de laatste stap beroep 
doen op ons. Wij hebben 
partners die voor ons produ-
ceren, productiebedrijven 
die wij uiterst selectief heb-
ben uitgekozen omwille van 
hun expertise, wat een groot 
voordeel is voor klanten die 
geen eigen productie in huis 
hebben, zeker als het gaat 
om producten die meerdere 
technologieën vereisen.”

Mooi design

“Als klein team zijn we nauw 
betrokken bij het project van 
onze klanten. We begelei-
den hen van a, het idee, tot 
z, de realisatie. Vervolgens 
bouwen we het product mee 
op. We kunnen dan ook zeg-
gen dat 98% van onze ont-
werpen in productie gaan.”

Artori werkt zowel voor start-
ups als grote bedrijven. “Size 
doesn’t matter, details do. Onze 
realisaties zijn heel uiteenlo-
pend, gaande van ontwerpen 
voor telecommunicatiesyste-
men tot waterverzachters en 
tools voor toegangscontrole 
en contact tracing”, beslui-
ten Product Development 
Director Steven Van den Bremt 
en Managing Director Inge 
Demuynck. �������������������

Artori Product Architects

Kievitstraat 20A/3 
Waregem

T. 056 90 32 30

info@artori.be 
www.artori.be

ELK WAARDEVOL IDEE 
MOET HET LICHT ZIEN

Een bedrijf is bij de ontwikkeling van 
een product, ook in een kleinere oplage, 

bij Artori aan het juiste adres. Met hun 
vijfsterrenaanpak slagen productarchitecten 

Steven Van den Bremt en Inge Demuynck 
erin om elk waardevol idee in een 

maakbaar product om te zetten dat voldoet 
aan alle noden van de producent en de 

gebruiker. “Great ideas start here.”

Steven Van den Bremt 
& Inge Demuynck
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