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TECHNOLOGIE
Drukowanie 3D to proces tworzenia fizycz-
nego obiektu z trójwymiarowego modelu  
cyfrowego.
Oferujemy naszym klientom prawie 
wszystkie rodzaje technik druku 3D od FDM 
przez stereolitografię (SLA) aż po spiekanie  
laserowe (SLS).
Wszystkie te technologie mają szeroką 
gamę materiałów, z których można korzy-
stać, więc upewnij się, że wybrałeś właści-
wy dla twoich potrzeb, lub zadzwoń do nas  
w celu konsultacji.

Maszyny w których wykorzystywana jest 
technologia FDM/FFF budują detale poprzez 
nanoszenie warstwa po warstwie roztopione-
go filamentu z tworzywa sztucznego, spajając 
je w ten sposób z poprzednimi warstwami,  
aż do uzyskania pełnej wysokości modelu.

Drukarki SLA wykorzystują światło do utwar-
dzenia ciekłej żywicy i budują obiekty warstwa 
po warstwie.
Istnieje wiele różnych rodzajów żywic, które 
można stosować nie tylko do prototypowania,  
ale  także do odlewnictwa lub zastosowań  
stomatologicznych.

Druk SLA

Druk FDM



TECHNOLOGIE

W procesie SLS otrzymujemy obiekty poprzez 
laserowe spiekanie proszku. W takim pro-
cesie można stosować materiał metalowy 
lub nylonowy, czego wynikiem są części  
o wysokiej trwałości, zbliżonej do tej uzyski-
wanej przy technologii wtrysku.

Frezowanie CNC to sterowany komputero-
wo proces cięcia maszynowego, służący  
do cięcia różnych twardych materiałów, takich 
jak drewno, kompozyty, tworzywa sztucznego 
i pianki, co z kolei umożliwia produkcję goto-
wych części.
Cięcie CNC umożliwia również tworzenie relie-
fów, obrazów 2D+ i innych obiektów.

Grawerowanie laserowe to proces, w którym  
wypala się podłoże za pomocą lasera.Możliwe 
jest grawerowanie zarówno tekstu jak i obra-
zów o wysokiej jakości i powtarzalności.
Skonsultuj się z nami, aby dowiedzieć się 
w których materiałach można grawerować, 
a które można ciąć naszymi maszynami.

Frezowanie CNC 

Grawer laserowy

Druk SLS



TECHNOLOGIE

Jako doświadczony zespół projektantów ofe-
rujemy naszym klientom usługi modelowania 
3D urzeczywistniając ich pomysły.
Modelujemy na bazie rysunków, zdjęć i kon-
cepcji. Tworzymy modele do dokumentacji 
technicznej, druku 3D, a także wysokiej jakości 
wizualizacje i animacje.

Niektóre projekty wymagają czynności post-
-produkcyjnych.
W zależności od wybranej technologii druku 
3D, można zastosować różne metody, aby 
uzyskać zamierzone efekty końcowe. Nasi wy-
kwalifikowani pracownicy są w stanie uzyskać 
stylizację na dowolny materiał

Skanowanie 3D to technika przechwytywa-
nia istniejącego kształtu za pomocą skane-
ra 3D, którego wynikiem jest plik 3D obiektu  
na komputerze.
Można go następnie edytować i drukować 
w 3D. Oferujemy możliwości skanowania  
od prostych ręcznych skanerów, poprzez 
skanery wysokiej jakości, z dokładnością  
do 0,1 mm, aż po skanowanie dużych budyn-
ków oraz pozostałych obiektów architekto-
nicznych.

Skan 3D

Modelowanie 3D

Post-produkcja



TECHNOLOGIE

Potrzebujesz pomocy związanej z plikami 
3D? Możemy naprawić uszkodzone pliki, prze-
kształcić istniejące, przygotować do druku 3D 
lub innych zastosowań.

Prowadzimy naszych Klientów przez cały pro-
ces projektowy. Łączymy różne metody proto-
typowania w celu wybrania optymalnego spo-
sobu realizacji projektu.
Od samego początku ważna jest dobra komu-
nikacja i określenie celu. Wymaga to od nas 
stałego kontaktu z Klientem i wszystkimi stro-
nami zaangażowanymi w projekt.
Pracując z nami możesz liczyć na to, że zawsze 
będziesz informowany o statusie swojego  
zlecenia.

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (VR/AR) 
to generowane cyfrowo środowisko, które sy-
muluje realistyczne wrażenia dzięki użyciu go-
gli VR lub smartfona, czy tabletu (AR).
Nasz zespół projektantów oferuje tworzenie 
praktycznie dowolnych przestrzeni i obiektów.
Zastosowanie tych technologii pozwala 
chociażby na uzupełnienie modelowania lub 
druku 3D poprzez wirtualny pokaz modelu  
w pełnej skali.

VR & AR

Konsultacje projektowe

Naprawa plików



POST-PRODUKCJA

Nasza firma wyróżnia się szerokim wachla-
rzem możliwości post-produkcyjnych.
W zależności od wybranej technologii  
druku 3D, stosujemy różne metody, aby uzyskać  
zamierzony efekt.
Nasi wykwalifikowani pracownicy będą  
wiedzieli  jak zrealizować wizję Klienta.



POST-PRODUKCJA
-METALE



POST-PRODUKCJA
-INNE MATERIAŁY



MAKIETY

Makiety przemysłowe lub architektoniczne z oświetleniem, pozwalają zobaczyć zupełnie inną perspek-
tywę tego samego obiektu. Ponadto taki model nabiera realistycznego charakteru, co czyni go bardziej 
atrakcyjnym dla potencjalnych klientów. Stałe światło, efekty specjalne lub symulacja pogody mogą być 
uzyskane poprzez odpowiednią elektronikę i umiejscowienie oświetlenia.



DLA MUZEÓW

Wykonujemy modele muzealne które 
mają zastosowanie edukacyjne, oddając 
charakter i fizyczne właściwości oryginal-
nych eksponatów.
Pozwalają one odwiedzającym poczuć  
i dotknąć obiekty które normalnie znaj-
dują się za szybą gabloty nie narażając  
ich na uszkodzenie.
Pierwszym krokiem jest skan 3D i obrób-
ka plików, potem projekt jest drukowany  
i poddawany post-produkcji.



DLA PROJEKTANTÓW

Tactile brush, projekt: Julia Kozieł, 2017.
Wykorzystanie druku 3D jako pozytywu do odlewu  
z porcelany.

Codzienna rutyna składa się z wielu drobnych czynności, 
którym nie poświęcamy wiele uwagi. Wykorzystywane 
na co dzień przedmioty często nie mają dla ludzi warto-
ści emocjonalnej ani estetycznej. Łatwo są wyrzucane  
i zastępowane innymi.Jako alternatywę projektantka 
proponuje szczoteczkę do zębów, wykonaną ręcznie  
z porcelany, bambusa oraz naturalnego włosia. Uchwyt 
szczoteczki wygodny dla prawo- i leworęcznych dostar-
cza przyjemności podczas użytkowania. Obiekt został 
wykonany ręcznie w celu pokazania alternatywnego  
procesu produkcji, podkreślenia piękna pracy rzemieślni-
ka oraz negatywnych konsekwencji jakie niesie za sobą 
masowa produkcja.



Rama na lustro w Posnanii, centrum handlowym w Poznaniu
projekt: Get Models Now (wizualizacja i realizacja,proces post-produkcji)

PROJEKTOWANIE

Rama barokowa, projekt: Get Models Now, 2017. 
Największa na świecie rama wydrukowana w technologii druku 3D.
Jak oprawić lustro o długości 5,5 m w ramę drukowaną w 3D? Skontaktuj się z nami!
Luksusowe centrum handlowe w Poznaniu zdecydowało, że duże lustro w sekcji VIP musi 
być wyposażone w piękną barokową ramę zaprojektowaną na zamówienie i wydrukowaną 
w technologii 3D. Istotne dla nas i Posnanii było także to, że materiał ramy miał być ekologicz-
ny. Nie było to łatwe zadanie, ale dzięki naszej farmie drukarek i pracowni post-produkcyjnej 
wykonaliśmy projekt w bardzo krótkim czasie.
Stworzona z prawie setki części rama został przetransportowana i zamontowana jako  
jeden element. Dzięki technologii druku 3D naśladowanie wspaniałego stylu baroku było  
tylko kwestią właściwego podejścia i wiedzy o post-produkcji.



KRÓTKIE SERIE

Obiekty do poklatkowego filmu animowanego
AUTO TERROR w reżyserii Wojciecha A. Hoffmanna

Plansze do gry SAFIROS,
projekt: SAFIROS, KUBASEK STUDIO

Ramy na obrazy kanadyjskiego artysty Rona Matzova
projekt: Get Models Now (w trakcie i po post-produkcji)

Dzięki naszej farmie drukarek jesteśmy w stanie wykonać krótkie serie produkcyjne nieza-
leżnie od zapotrzebowania na ilość części.
W naszym portfolio znajdują się serie liczące po 300, 1 000, a nawet 16 000 obiektów
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