
Augmented Reality
Download the app!A new reality

Use the Tauw AR app to scan the soil contamination (on the flip side). 
Take a look into the soil on full screen and in 3D. The visualization shows 

several cross-sections of the contamination, including separate soil layers, 
subsurface utilities and depth.

   Augmented Reality 

De nieuwe realiteit! 
Download de app!

Scan het ontwerp van gemaal de Schans op Texel (zie andere zijde) met de 
Tauw AR app. Het ontwerp wordt volledig in 3D op uw scherm zichtbaar. 
Bekijk het gemaal zo vanaf alle kanten; zowel het technisch ontwerp als de 

omgeving. Ook is BIM-informatie van diverse objecten beschikbaar.

  Tauw AR brengt technische ontwerpen tot leven!          www.tauw.nl/vr&ar
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