Dziękujemy za zainteresowanie
Dlaczego wybrać wizualizacje?
Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie innym pomieszczeniu.
Do tej pory wykonywanie zdjęć mebli wiązało się z konieczności ich transportu, przygotowywania pomieszczenia, dodatków, oświetlenia. Było to rozwiązanie niezwykle drogie oraz wiązało się z koniecznością poświęcenia kilku dni na przygotowania i transport, a efektem były często mało atrakcyjne
zdjęcia, które wykonywane były w jednym pomieszczeniu.
Obecnie wizualizacje dają możliwość pokazania mebli bez straty czasu na przygotowania, transport,
noszenie. Nie wymagają nawet produkcji mebli, które mają być pokazane. A całe przygotowania kończą się na etapie projektu. To dodatkowa oszczędność, gdyż nie wymaga poświęcenia środków na
produkcję mebli, które następnie będą składowane do czasu sprzedaży. Wszelkie dokonywane zmiany
(formy, koloru, dodatków) wykonywane na etapie projektowania znacznie ułatwiają dążenie do idealnego produktu.

Ile trzeba czekać na wizualizacje?
Standardowo czas oczekiwania na wykonanie wizualizacji nie przekracza 5 dni roboczych. Zależy on
jednak od ilości zamówionych wizualizacji, wymaganej wielkości obrazu oraz innych czyników.

Do czego mogą być wykorzystane wizualizacje?
Wizualizacje wykonujemy na potrzeby katalogów drukowanych, plakatów, stron internetowych, aukcji,
targów. Dodatkowo nasze wizualizacje mogą zostać wyprodukowane w wielkości pozwalającej na
oklejenie nimi pojazdów ciężarowych. W tym przypadku generowany obraz jest w wielkości pozwalającej na druk w najlepszej jakości bez konieczności powiększana obrazu, jak to ma miejsce w przypadku
fotografii tradycyjnej.

Ile kosztują wizualizacje mebli?
Każdy projekt jest inny i wymaga od nas indywidualnego podejścia, dlatego wyceny dokonujemy wyłącznie na podstawie projektu mebli i konsultacji z Klientem. Umożliwia to dostosowanie kosztów do
celów, jednocześnie dając pewność, że przeznaczane środki są dobrze zaplanowaną inwestycją, która
ma przynieść wymierne korzyści.

Jak przebiega proces zamówienia i produkcji wizualizacji?
Pierwszym etapem jest kontakt w celu określenia wielkości zamówienia oraz ceny.
Następnie należy dostarczyć niezbędne materiały.
Do wykonania wizualizacji niezbędne są:
- zwymiarowane rysunki brył
- określenie materiału, z którego meble będą wykonane i kolorystyki
- określenie dodatków takich jak nóżki, uchwyty, piaskowania szyb
Następnie otrzymujecie Państwo wizualizacje wstępne oraz informujecie nas o zmianach.
Końcowym etapem jest otrzymanie finalnych ujęć z wprowadzonymi zmianami i dokonanie opłaty.

KIM JESTEŚMY?

DLACZEGO MY?

wizualizacjemebli.org to portal z usługami wyłącznie dla producentów mebli, stolarzy, projektantów mebli oraz projektantów wnętrz.
Nie jesteśmy od wszystkiego!
W naszej galerii nie znajdziecie Państwo wizualizacji architektonicznych, filmów animowanych
oraz szeregu innych form graficznych.
Dlaczego?
Doskonale wiemy, że jedynie specjalizacja daje
efekty w postaci prac na najwyższym poziomie.
Oferowane usługi
Nasze studio proponuje usługi z zakresu wizualizacji mebli, tworzenia bibliotek mebli 3D, katalogów mebli oraz interaktywnych produktów 3D.

Aby sprawdzić dlaczego to my powinniśmy wykonywać wizualizacje dla Państwa firmy zapraszamy do obejrzenia naszego portfolio.
Oto kilka dodatkowych atutów:
- najwyższa jakość wizualizacji, nieosiągalna dla
firm “od wszystkiego”
- terminowość wykonywanych prac
- zespół doświadczonych i wyspecjalizowanych
grafików
- możliwość ekspresowej realizacji projektów
- współpraca z firmami umożliwiająca uzyskanie
konkurencyjnych cen na wydruki katalogów,
oklejanie pojazdów, strony www lub inne usługi.

Wizualizacje mebli w otoczeniu - aranżacje
Fotorealistyczne wizualizacje mebli w formie aranżacji, to wizualizacje mebli w stworzonym pomieszczeniu, w którym oprócz mebli umieszczamy oświetlenie, dodatki, dobiermy odpowiednią kolorystykę.
W odróżnieniu od fotografii tradycyjnej to nie meble wstawiane są do pomieszczenia, tylko pomieszczenie dobierane jest do mebli pod kątem ich kolorystyki i stylu. Również akcesoria zależą od tego czy
pokazywane meble są klasyczne czy nowoczesne.
Dodatkowo wizualizacje mogą być wykonane w formie animacji - przelotu kamery w pomieszczeniu.
W tym rozwiązaniu różnice cenowe między wizualizacją a ekipą filmową są kolosalne.

Ujęcia pojedynczych mebli
Wizualizacje te pozwalają na dokładne pokazanie szczegółów mebli.
Dodatkowo wpływają znacząco na wygląd katalogów mebli zastępując mało estetyczne rysunki
techniczne.

Biblioteki modeli 3D
Biblioteki modeli to najlepszy sposób, aby ułatwić architektom i projektantom pracę, jednocześnie zachęcając do korzystania z Państwa produktów. Tworzenie biblioteki mebli to działanie długofalowe,
którego efekty są odczuwalne przez długi czas.
Biblioteki mebli przygotowywane są w taki sposób, aby można było je wykorzystać w jak największej
liczbie wiodących programów wykorzystywanych przez projektantów, dekoratorów, architektów.
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