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Tactiele kaarten,maquettes
en signalisatie voor blinden

en slechtzienden



tal van voordelen

Goedkoper dan 
andere technieken.

 1

Duurzaam, sterk
en krasvast.

 2

 3 Uitgetest door blinden 
en slechtzienden.

 4 Grote hoeveelheden
mogelijk en snel te 
vervangen bij schade.

werking

Met InTouch willen we duurzame en goedkopere oplossingen
aanbieden aan architecten, steden, bedrijven, musea  en 
organisaties die hun gebouwen en werking toegankelijker 
willen maken voor blinden en slechtzienden.

We maken gebruik van de nieuwste technieken zoals
lasercutting, 3D printing, groot formaat printing en frezen. 

Alles wordt met de computer ontworpen en uitgetest door 
blinden en slechtzienden. Dit stelt ons in staat om heel 
snel resultaten te boeken die goed werken in de praktijk.

Op onze webshop kunt u ook heel wat diverse kaarten en 
signalisatie bestellen: www.ctsteward.com/webshop.    

 



Veel afmetingen, diktes,
kleuren, stijlen, vormen en
afwerkingen mogelijk.

inclusief is
interactief

 5 Combineerbaar met
andere materialen
en technieken.

 6

Als personen met een visuele beperking willen
deelnemen aan sociale, culturele en educatieve

activiteiten, is het vaak complex om de juiste
informatie te vinden.

Er is heel veel visuele informatie beschikbaar,
maar deze is niet toegankelijk voor iedereen.

Het is dan ook cruciaal om in te zetten op
tactiele en auditieve informatie zodat

iedereen betrokken kan worden.

InTouch kaarten, maquettes en way�nding zijn
speciaal ontwikkeld om zowel visuele,

auditieve en tactiele informatie te kunnen
tonen, en dit in één interactief geheel dat voor

elke gebruiker en bezoeker toegankelijk is.

  

 



tactiele 
maquettes

Tactiele maquettes of voelmaquettes zijn een enorme 
meerwaarde voor personen met een visuele beperking. 
Het geeft hen de mogelijkheid om een driedimentionaal 
beeld te vormen. We bieden zowel de expertise aan 
voor het maken van conceptmaquettes, als voor 
interactieve eindmaquettes. Dit is een originele manier
om uw project, gebouw of stad in de kijker te zetten.

  

 
   

   

Volledige projectopvolging,
uitvoering en nazorg

  

Testen door doelgroep 
en eindgebruikers

  

Teksten, inhoud en 
beeldbewerking
  

Integratie van audio, beeld 
en verlichting

  

Design en 3D modellen

  

Braille en gebarentaal
  



workshops
Door samen te werken met studenten
architectuur en ervaringsdeskundigen

kunnen we nieuwe ideeën en technieken
laten uittesten in de praktijk.

User interface 
en software

  

Integraal
toegankelijk

  



wayfinding en 
signalisatie
Het voorzien van oriëntatie- en vluchtplannen
in combinatie met signalisatie in reliëf zorgt 
ervoor dat personen met een visuele beperking 
zich eenvoudig kunnen verplaatsen en 
oriënteren in uw gebouw.

BRANDblusser
brandblusser

lift
lift

nooduitgang
nooduitgang



EDUCATIEve
tools

Ook op educatief vlak zijn er heel
wat mogelijkheden. Zo kunnen we

bijvoorbeeld complexe geogra�sche
kaarten omzetten naar eenvoudige

voelbare panelen. Duurzaam, in
kleur en voorzien van braille en

een legende.

We maken educatieve tools op maat.
Hierdoor kunnen ook slechtziende

en blinde personen deelnemen aan
opleidingen die anders niet

toegankelijk zijn.
  

 



een project
van CT Steward

Een adviesbureau dat streeft
naar een slimme, duurzame en 
inclusieve omgeving. 

Smart, sustainable and inclusive cities

We bieden ondersteuning aan steden, 
bedrijven, architecten en organisaties 
die streven naar een slimme, duurzame 
en inclusieve omgeving.

We doen dit door het ontwikkelen van 
gebruiksvriendelijke apps en tools, om 
kennis te verzamelen, te delen en te 
gebruiken. 
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www.ctsteward.com

info@ctsteward.com

V.U: CT Steward, Schaliestraat 84, 9000 Gent                                                                          Niet op de openbare weg gooien a.u.b.


