
Een BRM laser live in actie zien?

Hoe werkt dat?
Vraag dan een een demonstratie bij ons aan...

Je denkt na over een lasermachine, je bent je aan het oriënteren of je bent simpelweg gewoon nieuwsgierig
naar de techniek. Snappen we! We nodigen je daarom graag uit op een demonstratie!

Zoektocht naar lasermachines
Wanneer je je oriënteerd naar een
lasermachine is er genoeg keuze. Aan de
hand van je wensen doe je on- en offline
onderzoek. Maar hoe kies je de juiste? 
En waar begin je je zoektocht? 

De machine live in actie
Eenmaal goed geïnformeerd? Dan wil je 
de machine natuurlijk live in actie zien! 
Bij Vrotech nodigen we je daarom graag uit 
voor een demonstratie .

Contact met Vrotech
Voor we je demonstratie inplannen
bespreken we graag je doelen en 
wensen met de machine.  Op die
manier kunnen we je een zo goed
mogelijk beeld van de realiteit geven!

Inplannen demonstratie
Alle informatie verzameld voor een
goede demonstratie? Dan kijken we 
samen met jou welke datum en tijd
hier het beste bij past.

Ontvangst in onze showroom
Op de dag van je demonstratie verwelkomen
we je graag in onze showroom in Tholen.
Hier zie je niet alleen jouw beoogde machine,
maar ook alle andere modellen ter vergelijk.
Zo bepaal jij welke machine het beste bij je past.

Uitgebreide demonstratie
Tijdens onze uitgebreide demonstratie
(1 a 2 uur) nemen we alle tijd om je 
alles uit te leggen. Daarbij informeren 
we je over de mogelijkheden met 
materialen maar ook over de prestatie 
van de machine.

Breng eigen materiaal mee
Ben je van plan om alternatief materiaal
te bewerken met de lasermachine?
Geen probleem! Neem jouw specifieke
materiaal mee en we testen ter plaatse
wat de machine voor je kan betekenen.

Meedenken en adviseren
Bij Vrotech zetten we graag een stapje
extra voor je. Daarom denken we niet 
alleen mee over de juiste machine, maar
adviseren of denken we ook graag met je
mee over het implementeren van de 
machine binnen je bedrijf.

Informatie over processen
Stopt het bij advies over de machine
of de integratie van de machine in je
bedrijf? Zeker niet. Vrotech is namelijk
meer! In ons trainingscentrum geven
we diverse cursussen. Samen met jou
kijken we naar wat je al kunt, en wat je
eventueel nog nodig hebt.

Boordevol info naar huis
Genoeg informatie verzameld? Dan werken 
we, indien gewenst, nog een offerte voor je 
uit. We stoppen alle gemaakte productjes 
netjes voor je in een map, die je gewoon mee
naar huis kunt nemen. 

Altijd bereikbaar
Heb je toch nog vragen over de offerte die we
hebben meegegeven, over mogelijkheden in
materialen of over de machine? Geen nood.
We zijn op werkdagen altijd bereikbaar en helpen
je graag verder met alle informatie die je nodig hebt.


