Casestudy

Stand 21 ontwerpt Formule 1-racekleding
®
met CorelDRAW Graphics Suite
Overzicht
Naam: Roya Behiar
Bedrijf: Stand 21
Locatie: Frankrijk
Branche: Kleding voor de autobranche
Product: CorelDRAW® Graphics Suite
WTCC-coureurs Franz Engstler en Andrei Romanov, Team Engstler Motorsport

"Voorheen duurde het zes uur om een gemiddeld pak te
maken, maar dat doen we nu in precies 20 minuten," zegt
Roya Behiar, die zijn enthousiasme voor het
gebruiksgemak en de intuïtieve interface van CorelDRAW
niet onder stoelen of banken steekt.
Het Franse bedrijf Stand 21 heeft zich sinds de jaren '70
gespecialiseerd in het ontwerpen en maken van
racekleding voor rally- en Formule 1-coureurs. Vandaag de
dag kan het bedrijf een geheel nieuw pak binnen 20
minuten ontwerpen, dankzij CorelDRAW® Graphics Suite.
Het is 1 augustus 1976, net voor half drie 's middags, en we
bevinden ons op de beroemde Nürburgring in Duitsland. De
Oostenrijkse Ferrari-coureur en regerend wereldkampioen Niki
Lauda heeft er al bijna 30 kilometer opzitten. Plotseling raakt hij
van de baan in de beruchte Bergwerk-bocht, ramt de
beveiligingshekken en wordt teruggeworpen op het asfalt, waar
de achterliggende wagens op hem inrijden. Bijna 200 liter
brandstof loopt uit het wrak en vat vlam. Dankzij enkele andere
coureurs en een enorme dosis geluk overleeft Lauda het ongeluk,
ondanks ernstige brandwonden aan zijn hoofd en gezicht.
Vandaag de dag zou zo'n verschrikkelijk ongeluk minder
dramatische gevolgen hebben, omdat brandveilige kleding nu
verplicht is voor Formule 1-coureurs. We hebben het dan over
maskers, overalls, handschoenen en schoenen vervaardigd uit
Nomex®, een materiaal dat niet brandt of smelt.
Het hoofd koel houden onder alle omstandigheden
Het Franse bedrijf Stand 21 maakt al speciale racekleding sinds
1970, waarbij het niet alleen pakken, maar ook schoenen,
handschoenen, helmen en zelfs ondergoed maakt. Allemaal uit
brandveilig materiaal. “Als het ondergoed van de coureur niet
brandveilig is, kan zelfs het beste pak ter wereld hem niet
beveiligen,” licht Roya Behiar, de verkoopmanager van Stand 21
toe.“ En dat heeft een goede reden: door de hitte zou het
ondergoed smelten en zich in de huid van de coureur branden.
De kleding van een coureur moet ook nog eens kunnen ademen
om zweet te evacueren en oververhitting te voorkomen.
Temperaturen kunnen enorm oplopen in een raceauto en dan
houden we nog geen rekening met de adrenaline die door het
lichaam giert.

De pakken bestaan uit soms wel drie lagen en alle stiksels en
naden zijn ook brandveilig. De kleding wordt zeer zorgvuldig met
de hand vervaardigd, zodat kan worden voldaan aan de strikte
veiligheids- en kwaliteitseisen. Daarom worden de producten van
Stand 21 ook zo gewaardeerd door de 3000 klanten van het
bedrijf, waaronder vele Formule 1-coureurs. “Onze pakken
hebben bijgedragen aan vele overwinningen in allerlei
kampioenschappen overal ter wereld, waaronder 10 Formule 1overwinningen,” aldus Roya Behiar. “Elke outfit wordt op het
lichaam van de bestuurder toegesneden en wij voeren elke wens
letterlijk uit. Naast de logo's en namen van sponsors borduren we
een zeer groot aantal andere afbeeldingen op de pakken. Een
coureur vroeg ons om een grote Bugs Bunny op zijn rug en een
andere coureur wilde de Tasmanian Devil.” Dat is een hele

Ontwerp voor een racepak voor Engstler Motorsport.

uitdaging voor onze specialisten, omdat de afbeeldingen met
brandveilig garen moeten worden geborduurd. “Soms moeten we
tot wel 40 of 50 verschillende draadkleuren zien te vinden, vooral
voor een complexe afbeelding als een draak,” merkt Behiar op.

Casestudy

Steiner Motorsport

Marcel Steiner

1
2
d
n
a
t
S
©
Marcel Steiner, rallycoureur

Het is dan ook geen verrassing dat er een aardig prijskaartje aan
een maatpak hangt. Een pak kost ongeveer 3500 dollar en alle
overige accessoires ongeveer 6000 dollar, maar we hebben eigenlijk
geen bovengrens. Het is echter een verstandige investering, vooral
omdat een coureur niet lang op het pak hoeft te wachten. “Klanten
hebben hun bestelling normaal gesproken binnen tien dagen
binnen,” aldus Roya Behiar. “Onze concurrenten doen er vaak
langer dan tien weken over.”
Tien keer sneller; een tweede natuur
Sneller zijn dan de concurrentie is iets dat de klanten van Stand 21
beter begrijpen dan wie dan ook. De recordsnelheid waarmee
Stand 21 een racepak maakt, hangt voor een groot deel af van de
krachtige grafische software die de ontwerpers gebruiken. Op het
hoofdkantoor van het bedrijf in de Franse regio Bourgondië, maar
ook in de filialen in Europa en in alle franchisebedrijven, is
CorelDRAW de onbetwiste standaard. “En Corel
PowerTRACE is ook fantastisch, vooral voor het ontwerpen
van logo's en afbeeldingen, zoals van draken,” aldus Roya
Behiar.

Racing Suite Design, Marcel Steiner

Deze manier van werken biedt grote voordelen voor klanten.
Tijdens een ontwerpbijeenkomst tussen de grafisch ontwerper van
Stand 21 en de coureur of de sponsor kan het pak ter plekke
worden aangepast. Het logo kan op een andere plek worden
geplaatst, het stiksel kan worden veranderd, de mouwen langer
gemaakt, en dat allemaal in real-time op de computer. "Voorheen
duurde het zes uur om een gemiddeld pak te maken, maar dat
doen we nu in precies 20 minuten," zegt Roya Behiar, die zijn
enthousiasme voor het gebruiksgemak en de intuïtieve interface
van CorelDRAW niet onder stoelen of banken steekt. “Toen ik bij
Stand 21 ging werken, had ik nog nooit met Corel gewerkt. Maar
toch werd ik door mijn baas aangenomen. Die zei: 'Dat heb je in
geen tijd onder de knie.' En het mooie was: hij had nog gelijk
ook!”
Bezoek www.corel.com/coreldraw voor meer informatie over
CorelDRAW Graphics Suite.

“Soms komen klanten bij ons met een foto van een auto of een
afdruk van een logo op papier. Daar zouden we natuurlijk niets aan
hebben zonder het Corel® PowerTRACE™-programma, waarmee we
bitmaps kunnen omzetten in vectorafbeeldingen via overtrekken.
Nu kunnen we hun papieren afdruk probleemloos aanpakken en
een vage bitmap omzetten in een vectorafbeelding. En dan kunnen
we er echt mee aan de slag.“
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