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Introductie

We hebben de Studio Pastoe kasten-configurator gelanceerd 

Een handig gereedschap om snel en overzichtelijk een kast te 

ontwerpen en te bestellen. Het werkt voor de Vision, Landscape en 

Pure producten. De overige kasten kennen minder varianten, 

daarvoor kunt u nu het beste de catalogus gebruiken. In de 

toekomst worden die ook in de Studio Pastoe opgenomen.

We noemen het Studio Pastoe, omdat we het ontwerpen van een 

kast als een positieve ervaring zien. Een spannende 

ontdekkingstocht, die makkelijk is en voor iedereen toegankelijk.

De configurator wordt gebruikt door dealers en consumenten. 

Consumenten kunnen thuis spelen met de kast, dealers kunnen er 

orders mee insturen bij Pastoe.

Studio Pastoe laat alle mogelijkheden zien, maten functies, kleuren, 

composities en de prijs. Je weet spelenderwijs waar je aan toe bent. 

De prijs is de consumentenadviesprijs incl. BTW, aangepast aan het 

land waar de Studio Pastoe wordt gebruikt.
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Dit is de inhoud van de Studio Pastoe handleiding

En aarzel niet ons te bellen, whats-appen of e-mailen als u 

vragen heeft
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Installeren programma

Open een browser en ga naar 
www.studiopastoe.com

Lokaal installeren: Download de versie 
van het programma dat past bij het 
besturingssysteem van je computer

Gebruik in de cloud: gebruik het 
programma online. Geschikt voor de 
volgende browsers: Firefox, Chrome, 

Edge or Safari
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Installeren programma

Dan het zip-bestand uitpakken

Kies de locatie om het programma op 
te slaan

Dan uitpakken

Nu kun je het programma 
opstarten

Lokaal installeren

1

2 3
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Installeren programma

Iedere keer dat je de configurator opent, 
wordt je gevraagd de grafische kwaliteit 
in te stellen. Het programma onthoudt 

de instellingen. Als je een relatief nieuwe 
en snelle computer hebt adviseren we je 

de hoogste kwaliteit te kiezen.

Lokaal installeren

Windowed betekent dat je de 
configurator in een apart window wilt 

gebruiken. Anders opent de configurator
full screen. Om te switchen tussen de 2 

views gebruikt u F11.
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Installeren programma Vanuit de cloud werken

Als je voor werken in de cloud kiest, 
wordt er eerst data gedownload en 

tijdelijk lokaal opgeslagen. Daarna opent 
de configurator vanzelf. Dit kan 

afhankelijk van uw internetsnelheid 
enkele minuten duren.

Gebruik in de cloud: gebruik het 
programma online. Geschikt voor de 
volgende browsers: Firefox, Chrome, 

Edge or Safari
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Installeren programma Klaar om te beginnen

Startscherm bij het openen van de 
configurator

Kies de taal van je voorkeur
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Bediening knoppen Knoppen algemeen 10



Bediening knoppen Knoppen ontwerpen van een kast

Kiezen van kastensoort, toevoegen van 
componenten, afwerking bepalen en 

accessoires toevoegen
Aanpassen van componenten
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Bediening knoppen Help-functie

https://pastoesupport.freshdesk.com/solution/folders/6000183084
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Beginnen met ontwerpen

Vanaf het openingsscherm kun je kiezen 
voor het starten met een voorbeeld kast 

of direct beginnen met een eigen 
creatie.
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Beginnen met ontwerpen Pastoe inspiratie als basis

Kies een voorbeeld om vanuit te 
beginnen. Dit voorbeeld kun je hierna 

aanpassen. Pastoe zet alle Joost Selectie 
kasten in ‘Inspiratie’.

Kies inspirerende 
voorbeelden
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Beginnen met ontwerpen Start met een leeg vel

Begin met een lege wand en kies een 
kast type: Landscape, Vision of Pure. 

Overige kast typen zullen later worden 
toegevoegd door Pastoe.

Kies om zelf te creëren
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Beginnen met ontwerpen Je eerste romp

Door het toevoegen van een component 
creëer je een kast van 1 romp. Door 

meer componenten toe te voegen groeit 
de kast.

Een kast creëer je vanuit de ‘Ontwerp’ 
modus

Je kunt een romp aanpassen door hier 
op de juiste knop te drukken voor klep, 
lade, deur L of R, open vak of dubbele 

lade.
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Ontwerp aanpassen Kleuren en fineer

2. Bij ‘afwerking’ kun je kiezen welk type 
afwerking je wilt en welke kleur.

4. Kies hier vervolgens de kleur of de 
houtsoort

1. Selecteer de romp die je wilt kleuren

3. Kies hier welk deel van de 
geselecteerde romp je wilt kleuren.

Kies hier een eigen kleur, buiten het 
standaard pallet van Pastoe
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Ontwerp aanpassen Kleuren en fineer

Kies hier welk deel van de geselecteerde 
romp je wilt kleuren.

Hele romp

Boven-, onder- en tussenbladen (alleen bij 
Landscape)

Achterwand en bovenkant bij open vak (alleen 
bij Landscape) 

Front

Linkerzijde

Rechterzijde
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Ontwerp aanpassen Accessoires toevoegen

2. Kies welke accessoires je wilt 
toevoegen: kabeldoorvoeren, 

mediapaneel, legplank, binnenlade, 
onderstel, interieurbak, inzetbak.

1. Selecteer de romp waaraan je het 
accessoire wilt toevoegen
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Vision Elements

Vision Elements van 216 cm met 4 
fronten van 54 cm

4 vision rompen van 54

Vision Elements van 216 cm met 4 
fronten van 54 cm

4 vision rompen van 54

Een Vision Element maak je door rompen van dezelfde diepte, hoogte en kleur naast elkaar te plaatsen. De configurator maakt er dan automatisch 
1 buitenromp van met separaties. De fronten kunnen wel verschillende kleuren krijgen. Zie de 4 voorbeelden hieronder voor het principe. De 

breedte van de rompen moet hetzelfde zijn en 54 cm. Enige uitzondering is 72 cm breedte bij een totale breedte van 216 cm.

23



Vision Elements

Er mogen geen rompen tegen de Vision element aan staan. Dan maakt Studio Pastoe er losse rompen van. Zie de drie voorbeelden hieronder

Vision Elements van 216 x 27cm met 4 
fronten van 54 cm breed

Vision Elements van 216 x 27cm met 4 fronten van 
54 cm breed plus een losse romp van 72 x 36

4 losse rompen van 54 x 27cm plus een romp 
van 72 x 36
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Indicatieve prijs en account aanmaken Account aanmaken

Om een indicatieve prijs te krijgen, ontwerpen op te slaan 
en te openen, heb je een account nodig. Door op de knop 

inloggen te drukken open je een scherm om de eerste 
keer een account aan te maken.

Na het inloggen is hier de indicatieve prijs te 
vinden. De definitieve prijs is de door Pastoe 

bevestigde prijs via order@pastoe.com

De regio bepaalt het BTW percentage 
dat wordt toegepast. Dit kunt u later 
niet meer aanpassen. Er is een optie 

No VAT (export pricing), dit geeft de ex 
BTW prijzen voor buiten de Benelux.
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Indicatieve prijs en account aanmaken Opnieuw inloggen en wachtwoord vergeten

Inlogscherm als je reeds een account hebt. 
Inclusief de mogelijkheid een nieuwe 

wachtwoord op te vragen.
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Opslaan en openen

In het menu kun je kiezen om een ontwerp op te 
slaan of te openen uit uw bibliotheek

In het menu kun je kiezen om een ontwerp op te 
slaan of te openen uit uw bibliotheek
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Opslaan en openen Opslaan

Kies een leeg vlak om het ontwerp van je kast op 
te slaan. Je kunt ook bestaande kasten 

overschrijven, dus let op.
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Opslaan en openen Openen

Kies de kast de je wilt openen in de configurator.
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Offerte opslaan en meegeven aan consument Offerte maken

7) Bekijk de offerte en sla deze op

1) Vul hier de gegevens van de 
verkoopmedewerker in, zodat de 
consument weet wie ze kunnen 
benaderen als er vragen zijn.  Naam, 
locatie en telefoonnummer zijn 
verplicht

2) Geef de referentie aan die u wenst te 
gebruiken

3) Geef de wensen voor het 
levermoment aan

4) Geef aan welke dealer u bent

5) Gebruik het opmerkingenveld bij een 
afwijking op de standaard order. 
(bijvoorbeeld afwijkend kabelgat, 
leveradres consument etc.)

6) Geef indien relevant extra kosten aan 
die horen bij de gemaakte opmerkingen

33



Bekijk de offerte en bewaar deze. Let op: offertes worden niet bewaard 
in uw bibliotheek, maar in een centrale database. U kunt uw offerte altijd 
terugvinden met de ‘Compositie code’ – zie de volgende pagina van deze 
manual.

Bekijk de offerte in uw browser. 
Vanuit de browser kunt u de 
offerte printen of opslaan als PDF 
en versturen via e-mail.

Offerte opslaan en meegeven aan consument Offerte maken 34



Offerte opslaan en meegeven aan consument Offerte bekijken in uw browser

Met dit nummer, de ‘composition code’ is de offerte altijd 
door u, door uw klant en Pastoe terug te vinden in een 
centrale database. Let op: offertes worden niet bewaard in 
uw bibliotheek.

Kortom: iedereen met deze code kan de offerte oproepen en 
het ontwerp aanpassen. 

Op de volgende manieren kunt u deze offerte aan uw klant 
meegeven:
• Uw kunt deze offerte uitprinten op papier
• U kunt een PDF maken van deze pagina en deze e-mailen
• U kunt de url van deze pagina toesturen, waarmee uw 

klant deze zelfde pagina kan openen
• U kunt enkel de Compositie code sturen. Hiermee kan uw 

klant het ontwerp openen in de configurator. Eventuele 
opmerkingen en minder-/meerkosten zijn dan niet te zien
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1) Vul hier de gegevens van de 
verkoopmedewerker in, zodat we deze 
kunnen benaderen als er vragen zijn.  
Naam, locatie en telefoonnummer zijn 
verplicht

2) Geef de referentie aan die Pastoe 
moet gebruiken

3) Geef wensen voor levermoment aan

4) Geef aan welke dealer u bent

5) Gebruik het opmerkingenveld bij een 
afwijking op de standaard order. 
(bijvoorbeeld afwijkend kabelgat, 
leveradres consument etc.)

7) Vink aan dat u een erkende Pastoe 
dealer bent. Zonder dit vinkje wordt de 
aanvraag gezien als een offerte 
aanvraag van een consument en niet in 
behandeling genomen.

8) Stuur de order in. Dit zorgt ervoor dat je van Pastoe een 
orderbevestiging krijgt. Akkoord op die bevestiging is het definitieve 
akkoord met de definitieve prijs. Als consumenten deze knop 
gebruiken vragen ze bij u een offerte aan. Deze ontvangt u per e-mail

Orderaanvraag insturen en terugvinden Order insturen

6) Geef indien relevant extra kosten aan 
die horen bij de gemaakte opmerkingen
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Orderaanvraag insturen en terugvinden Order is ingezonden

Terugkoppeling als het insturen 
van de order geslaagd is.
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Orderaanvraag insturen en terugvinden Bevestiging van order/offerte aanvraag

Met dit nummer is de order aanvraag altijd door 
u en door Pastoe terug te vinden in een centrale 
database. Orders worden niet bewaard in uw 
bibliotheek.

Via deze link opent de offerte inclusief 
tekeningen en opmerkingen in uw browser

Totale prijs = adviesverkoopprijs van Pastoe met 
de door u aangegeven minder-/meerkosten

De referentie die Pastoe gebruikt in verdere 
communicatie met u over de order

De gegevens die wij van u gebruiken richting 
consumenten
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Orderaanvraag insturen en terugvinden Openen ingestuurde orders en offerte aanvragen

Vul hier uw offertenummer in om 
ingestuurde orders terug te vinden. Ook 
kunt u hier offerte aanvragen van 
consumenten oproepen als zij de 
Compositie code met u delen
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Verwerken van offerte-aanvragen van consumenten Feedback na insturen offerte

Feedback die de consument krijgt nadat 
ze een offerte hebben aangevraagd
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Verwerken van offerte-aanvragen van consumenten E-mail met offerte-aanvraag

Deze e-mail wordt gestuurd naar u als 
dealer, naar de consument en naar 
Pastoe. 

Hiermee kunt u als dealer de tekening 
van de consument openen in uw eigen 
Studio Pastoe en deze daar opslaan. 
Vervolgens kunt u de tekening gebruiken 
voor een offerte richting de consument 
of order richting Pastoe 

Gegevens waar u de consument kunt 
bereiken

Uw gegevens van uw woonwinkel

Informatie over de prijs die Studio Pastoe 
communiceert versus de uiteindelijke 
prijs die u als dealer geeft

Pastoe verwacht van u als dealer 
opvolging van deze offerte-aanvraag. 
Pastoe pakt deze aanvragen zelf niet op.
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