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CAMA
Hjemmeside og brochure

I samarbejde med Cama har 3PART designet en ny række brochurer der 
fremviser produkterne til nye og eksisterende kunder. Samtidig har 3PART 
givet Camas engelske hjemmeside en designopdatering for at understrege det 
skandinaviske design.
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3PART leverede:
• Research
• Designforslag
• Website design og kodning
• Filer klar til print

Opgave: 3PART fik til opgave at opdatere Camas brochurer 
på både engelsk og dansk. De trængte til en opdatering i 
designet, for at gøre det nemt at bruge dem både digitalt og 
printet. Brochurerne skulle indeholde illustrationer, der nemt 
kunne forklare de faktuelle funktioner om produktet. 

Cama producerer trappelifter til hele verden og havde derfor 
brug for en opdatering af det engelske website for at 
imødekomme den stigende interesse for Camas produkter 
internationalt. 

Proces: 3PART researchede på eksisterende materialer for 
at komme frem til et opgavebrief, hvor alle Camas krav til 
brochurer og website blev imødekommet. Herefter udviklede 
3PART en række designforslag, for efterfølgende at komme 
frem til en konkret designretning. 

Løsning: 3PART designede en hel række forslag til både 
website og brochurer. Efter processen blev de færdige 
brochurer gjort klar til trykkeriet. Websitet blev færdigkodet 
og overleveret på en aftale, hvor 3PART sørger for 
vedligehold. Websitet er lavet med en login funktion, hvor 
eksisterende kunder kan downloade produktblade, brochure 
og uploade bestillinger. 

Resultat:

• Brochure DK + EN
• Website design
• Funktionel website med login funktion
• Ikoner der passer ind i Camas identitet
• Illustrationer og Gifs til website og brochure

Opløftet design til Cama

Hjemmeside og brochure

Mulighed for håndliste 
oven på skinne

Håndtag til stående 
personer

Tilvalg af klapsæde

Valgfri farve efter RAL 
kode

Skinne til søjler Skinne til væg

Påkørsel både fra siden 
eller forfra


