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EEN VLIEGENDE START  
MET SOLIDWORKS 
APPS FOR KIDS



# BreakingBarriers

SOLIDWORKS Apps for Kids
speciaal voor de volgende 
generatie ingenieurs en 
ontwerpers
Prikkel nu al de volgende generatie ingenieurs en ontwerpers om met 

hun creativiteit aan de slag te gaan met SOLIDWORKS Apps for Kids. De 

verschillende apps laten kinderen van 4 tot 14 jaar op een leuke manier 

kennismaken met het bedenken en ontwerpen van hun eigen creaties. De apps 

splitsen het ontwerpproces in hapklare tools op, om een concept te creëren, 

te stylen, te ontwerpen en te engineeren. En het vervolgens te presenteren en 

met anderen te delen.

Cadmes, Breaking Barriers

Biedt kinderen een vliegende start. Cadmes helpt u.

info@cadmes.com / +31 73 645 62 22

www.cadmes.com

MECH IT

PRINT IT

Stel vormen samen en laat dingen bewegen met Mechanismes. Aanraakvriendelijke, 
klikbare links maken het leuk en werken net echt.

Laat de creatie tot leven komen - print in 2D, 3D of een van de leuke project gebaseerde 
formaten.

STYLE IT
Voeg kleur, stickers, achtergronden en meer toe aan de Shape It creaties. Iedereen 
houdt van schilderen, dus schilder direct op het model.

SHAPE IT
Vorm ideeën naar 3D-creaties. Alles wat een kind maar kan bedenken, kan hij/zij maken 
met deze intuïtieve, gebruiksvriendelijke modelleertool.

CAPTURE IT
Teken, maak foto’s, gebruik afbeeldingen en leg dingen om je heen vast als inspiratie 
voor je ontwerpen.

APPS



staff training

system innovation

www.cadmes.com

Ervaring met SOLIDWORKS helpt 
kinderen later hun carrière goed te 
beginnen. Zij ontwikkelen design- en 
engineeringsvaardigheden die hen 
helpen hun talent ten volle te benutten. 
Bied kinderen een vliegende start! 
Cadmes helpt u met lesmateriaal, 
ondersteuning en training.

Breaking 
Barriers ...

Cadmes Belgique
Gosselies

Avenue Georges Lemaître 22
6041 Gosselies
 

-
info@cadmes.com
T: +32 71 35 14 83

Cadmes South Africa
Centurion 

Southdowns Ridge Office Park -  
Unit 2 GF 
Corner John Vorster & Nellmapius Drive  
Irene, Centurion
 

-
info@cadmes.com
T: +27 12 880 31 59

Cadmes België
Merelbeke

Guldensporenpark 12 
9820 Merelbeke
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Cadmes Nederland
‘s-Hertogenbosch  

Brabantlaan 3 D
5216 TV ‘s-Hertogenbosch 
 

Almelo 
Bedrijvenpark Twente 305
7602 KL Almelo
 

-
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T: +31 73 645 62 22


