
LAAT U INSPIREREN 
DOOR ONZE 
INSPIRATIEBANK

De inspiratiebank is een uitgebreide database met tal 
van inspirerende projectbeelden. 

Per project tonen we meerdere foto’s, de gebruikte 
producten en verdere informatie zoals locatie, 
realisatiejaar en betrokken aannemer, ontwerper en 
opdrachtgever.

Ontdek in deze handleiding hoe eenvoudig u met de 
inspiratiebank aan de slag gaat.

GEBRUIKERSHANDLEIDING
INSPIRATIEBANK



AAN DE SLAG

STAP 1
Op de startpagina van de inspiratiebank maakt u een keuze uit de vier verschillende thema’s 

overeenkomstig onze merken. U kiest, indien u bijvoorbeeld op zoek bent naar bestratingsoplossingen 

met een esthetische meerwaarde, voor ‘Street Art – Concepten voor een esthetische en harmonieuze 

omgeving’.



STAP 2
U krijgt nu een overzicht van alle projecten die thuis horen onder dit thema. Vervolgens kan u ofwel 

rechts meteen op een bepaald project doorklikken of u maakt links een keuze tussen de verschillende 

toepassingsgebieden. 

Indien u in plaats van Street Art voor één van onze andere merken kiest, krijgt u hier de mogelijkheid de 

projecten verder te filteren aan de hand van subthema’s zoals bijvoorbeeld ‘waterdoorlatende bestrating’ 

onder het merk Street Care.

Verdergaand op ons voorbeeld, waarbij u koos voor Street Art, kiezen we nu bijvoorbeeld het 

toepassingsgebied ‘recreatie’. 



STAP 3
U krijgt nu een overzicht van projecten uit het toepassingsgebied ‘recreatie’.  

Mogelijk betreft het zelfs meerdere pagina’s. Navigeer in dat geval m.b.v. de paginanummering rechts 

bovenaan door de verschillende pagina’s.

Als u met de muis over de projecten hovert, zal 

u per project de projectnaam zien verschijnen. 

Kies een project en klik er op.  



STAP 4
De projectpagina wordt geopend, waar u alle beelden en gegevens van het 

geselecteerde project kan zien.

U ziet:

1  I   De projectnaam en locatie. We 

vermelden de straatnaam, ge-

meente en provincie, handig 

indien u dit project en onze 

producten ter plaatse even wil 

gaan bekijken.

2  I   De betrokken partijen zoals de 

opdrachtgever, de ontwerper 

en de aannemer.

3  I   Het realisatiejaar om u een 

idee te geven hoe lang ge-

leden de producten werden 

geplaatst.
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4  I   Een slider met meerdere beelden, waaronder zowel overzichtsbeelden als detailbeelden kunnen 

voorkomen. De slider doorloopt automatisch de beelden. Met behulp van de bolletjes onderaan het 

getoonde beeld, kan u zelf naar andere beelden navigeren.

5  I   Onder de beelden ziet u ook telkens de toegepaste producten verschijnen. Naast het productmodel, 

ziet u ook de structuur en de kleur van het product.

6  I   Bent u geïnteresseerd in een getoond product? Dan kan u van hieruit heel eenvoudig doorklikken 

naar de gedetailleerde productpagina van de productzoeker. Hier kan u alle productinformatie raad-

plegen en downloaden.

In de fotoslider onderaan ziet u bovendien alle andere projecten die onder hetzelfde toepassingsgebied 

of subthema thuishoren. Gebruik de pijltjes links en rechts om er door te navigeren. Ook hier klikt u op 

een project om de overige beelden en details te bekijken.



GERICHT ZOEKEN & BEELDEN DOWNLOADEN
Wil u gericht zoeken naar een bepaald project? Maak dan gebruik van de zoekfunctie rechts bovenaan. 

U kan zoeken op projectnaam, straat, gemeente, provincie, opdrachtgever, ontwerper en aannemer.

Indien u een bepaald beeld wil downloaden, kan dit door er met de rechtermuisknop op te klikken 

en vervolgens ‘Afbeelding opslaan als’ te kiezen. Wenst u beelden echter in een hogere resolutie te 

bekomen, kan u deze opvragen via uw Stradus Infra contactpersoon of simpelweg via de contactoptie 

rechts bovenaan in beeld.

Handig is bovendien dat de inspiratiebank volledig responsive is. Dit wil zeggen dat de weergave zich 

automatisch aanpast aan het toestel waarmee u de inspiratiebank bezoekt. Dus ook indien u gebruik 

maakt van een tablet of smartphone is de inspiratiebank gebruiksvriendelijk en overzichtelijk.

Met de inspiratiebank navigeert u snel 
en gericht door onze database 

van projectbeelden. 

Ga naar de inspiratiebank op 
inspiratiebank.stradusinfra.be 

en laat u inspireren.


