
Perfect beeld van je toekomstige bank

Leolux introduceert de Creator - grootste meubelconfigurator op
het internet.

Wie een meubel op bestelling laat maken heeft heel veel keuzes. En dat vraagt

nogal wat van je voorstellingsvermogen. Hoe ziet jouw droombank er straks

eigenlijk uit in een andere opstelling, of in een andere bekleding en kleur dan in

de catalogus of de winkel? Met de “Leolux Creator” maak je elke optie zichtbaar.

Snel, gemakkelijk, zonder speciale software en met levensechte beelden. Het

eindresultaat is een 360°-afbeelding. De Creator is vanaf 27 september te vinden

op de Leolux website en wordt daarna geleidelijk uitgebreid met nieuwe

modellen, opties en mogelijkheden.

 

Meubel waar je gelukkig van wordt

Wie een nieuwe auto koopt, stelt zijn of haar eigen auto samen met een configurator op internet,

zodat elke optie en kleurverandering direct zichtbaar wordt. Dit basisprincipe heeft Leolux

verder uitgewerkt, zodat het toepasbaar is op haar collectie. De gloednieuwe “Leolux Creator” is

uniek in de wereld, in snelheid en omvang. Directeur Sebastiaan Sanders: ‘Bij Leolux

produceren wij elk meubel op bestelling, zodat iedereen zijn eigen persoonlijke keuzes kan

maken. Wij willen graag dat mensen die mogelijkheden benutten, maar dat doen ze alleen als ze

zich een goed beeld kunnen vormen van de gekozen kleur- en stofcombinaties. Dit moet snel en

intuïtief gaan en zonder dat je eerst software moet downloaden. Met de Creator helpen we je om

de kleuren, materialen en opstellingen te kiezen voor het meubel waar je echt gelukkig van

wordt.’

 

20 duizend miljard



Technisch is de Leolux Creator “state of the art”. Vanwege het enorme aantal mogelijkheden in

de Leolux collectie is het niet mogelijk om te werken met vooraf gefotografeerde beelden of met

vooraf gemaakte computeranimaties. Alle opties worden daarom in “real time”, in tienden van

seconden, door de computer bij elkaar gevoegd tot een uniek beeld, zonder dat het meubel

daarvoor eerst is geproduceerd (real time rendering). Compleet met plooien en schaduwen,

waardoor de afbeelding levensecht wordt. Als je inzoomt zie je perfect de structuur van het leer

of de stof van je keuze. Sebastiaan Sanders: ‘We zijn begonnen met de zeventien belangrijkste

modellen uit onze collectie en nu al zijn er bijna twintig biljoen verschillende visualisaties te

maken. Dat zijn er 20 duizend miljard! Naast de verschillende opstellingen zitten ook alle

Leolux bekledingen in het systeem, lakkleuren, garenkleuren en pootopties. Je kunt het meubel

van verschillende kanten bekijken en bij elke keuze die je maakt wordt meteen de actuele

adviesprijs getoond, zodat je ook weet welke gevolgen je keuzes hebben. Zo is geen enkele

andere configurator in de markt en we zijn er dan ook heel trots op.’

 

Specificaties

De Leolux creator is ontwikkeld in samenwerking met 3Dimerce, Mybit en LabDigital. 34

Personen waren actief bij de ontwikkeling betrokken en uiteindelijk waren er 105 duizend regels

programmeercode nodig. Daarmee is de “Creator” volgens de bouwers de grootste configurator

van het internet met 19.790.208.665.382 mogelijke visualisaties voor de eerste 17 Leolux

modellen. De overige modellen in de Leolux collectie worden de komende maanden beschikbaar

gemaakt.

 

De Creator is onderdeel van de Leolux productpagina’s op de Leolux site vanaf 27 september.

Op deze pagina’s vindt u een eenvoudige (light) versie met een beperkt aantal voorbeelden van

het betreffende model. Wie dan alle mogelijkheden wil bekijken, klikt door naar de Leolux

Creator.

Meer informatie:

Door de techniek van realtime rendering worden razendsnel (0,8 seconde) animaties

gemaakt, gebaseerd op foto’s. Leolux kan van elke keuze een highres afbeelding maken,

geschikt voor print of online. Neem daarvoor contact op via communicatie@leolux.nl





OVER LEOLUX

http://leolux.grayling.nl/images/226043
http://leolux.grayling.nl/images/226041


Leolux is een dynamisch familiebedrijf met een lange geschiedenis en een scherpe visie op design en op de
toekomst. Sinds 1934 produceert Leolux al haar meubelen in Venlo. De zitideeën worden door internationale
freelance designers ontworpen en op bestelling door vakmensen geproduceerd.
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