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Artori (toen L-stin
genaamd) op. Artori
ondersteunt bedrijven bij
de onwikkeling van hun
producten. “Great ideas
start here”, luidt het.
Ze leerden elkaar kennen
tijdens hun studie Industrieel
Ingenieur. Na enige jaren
bedrijfservaring bundelden
ze hun krachten. Steven had
een netwerk opgebouwd
met productiepartners,
elk gespecialiseerd in hun
technologie. “Van daaruit
was het de bedoeling om
onze klanten te ondersteunen
bij de keuze van de meest
geschikte technologie om
hun producten te realiseren,
zonder afhankelijk te zijn
van één bepaalde partner.
Zeer neutraal. Op die manier
leverden we in eerste instantie enkel de producten aan.”
“Al snel ondervonden we
dat onze klanten ook graag
beroep deden op onze
expertise wat betreft ontwerp
en engineering. We werden
als het ware organisch
naar voor getrokken in het
proces. Dat was de reden
waarom in 2019 L-stin werd
omgedoopt tot Artori Product
Architects. We lieten de
wereld daarmee weten dat
we zoveel meer deden dan
enkel producten produceren.
We ontwerpen ze ook, maar
wel op onze manier. Vaak
wordt de ontwikkeling van
nieuwe producten stopgezet,
hoewel de klant verliefd
is op de vormgeving. Een
mooi design is één ding,
maar het moet maakbaar
en financieel haalbaar zijn.
Daarom doen wij, nadat het
idee is vastgelegd, eerst en
vooral een kleine voorstudie
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naar de haalbaarheid. Welke
technologie is financieel
haalbaar, rekening houdend
met zowel stuk- als eventuele
matrijsprijs? Pas daarna werken we aan de vormgeving.”
“We merken dat projecten op
deze manier meer slaagkans
hebben. 98% van onze projecten gaan ook daadwerkelijk
in productie. Het aanbieden
van productieondersteuning
via onze partners hebben
we zeker niet achterwege
gelaten. Wij staan nog steeds
in voor de productie van een
groot percentage van de door
ons ontworpen producten.”
“Ondertussen hebben we
een gedreven driekoppig
team en werken we samen
met een aantal freelancers.
Recent konden we ook een
Nederlandse klant van onze
aanpak overtuigen”, besluit
het tweetal.�������������������
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