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Beschrijving internetsite www.aestic.com

Aestic heeft sinds kort haar nieuwe internetsite geïntroduceerd. Hierop kunt u alle informatie vinden
over ons bedrijf en alle producten die wij leveren. Om u snel op weg te helpen en optimaal gebruik te
laten maken van de internetsite, treft u hieronder een beknopte beschrijving en een aantal tips.
De Homepage
Link naar de
catalogus
hoofdgroepen
Link naar de
Projecten
database
Link naar de
bedrijfsinfo
van Aestic

Link naar
nieuwsitems

Link naar de
catalogus
hoofdgroepen

De Catalogus
Vanuit de hoofdpagina kunt u de hoofdgroepen selecteren van de catalogus. Hier selecteert u
bijvoorbeeld garderobes, banken of kasten hout. U krijgt dan een overzicht te zien van de series die
vallen in de door u geselecteerde groep. Hieronder een voorbeeld van de garderobes.

Klik op de serie
om de serie te
openen

Voorbeeld serie
Garderobes

In de series kiest u vervolgens de serie van producten waarnaar uw belangstelling uitgaat. Indien de
series niet op één pagina passen, kunt u naar beneden scrollen om de overige series te zien. Maak
vervolgens uw keuze door op de serie te klikken en de internetsite zal een overzicht laten zien van de
producten binnen deze serie. Op de volgende bladzijde treft u een voorbeeld aan.
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Klik op het product
om het product te
openen

Voorbeeld serie
Garderobes Aestica

In het bovenstaande scherm kunt u dus eenvoudig een selectie maken van het gewenste product.
Indien u meer informatie wenst van het product, klikt u op het artikel. U krijgt dan een volledige
productomschrijving te zien, met foto, technische tekening, alle opties en de meer- en minderprijs
mogelijkheden.

Klik op de knop
“Maak PDF”
en creëer een
volledig productblad
in PDF formaat.

Klik op de foto en
download de foto

Klik op de tekening
en download de
tekening

Voorbeeld productblad
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