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visualiser dine planer
gjør bedre valg med de rette verktøyene for planlegging 
og utvikling, planlegg fremtiden med 3D print modeller

Arkitekter, byplanleggere og andre som utvikler og 
planlegger utbygging eller endring i infrastrukturen, 
får et fullstendig oversiktsbilde som tegninger ikke 
kan gi.
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De fleste kjenner 3D print som et “leketøy” hvor man 
kan lage små morsomme gadgets eller leker, men 
3D print er mye mer. I den senere tid har mange sett 
potensialet av 3D print til for eksempel byplanlegging og 
husbygging. 
3D-print visualiserer enkelt hvordan for eksempel 
byplanlegging, planlegging av nye  boligområder, 
infrastruktur og annet kan påvirke samfunnet for 
fremtiden. Boligbyggere og arkitekter får en helt ny 
måte å vise fram sine prospekter på, og boligkjøpere 
kan lettere forstå romfølelse og plassutnyttelse.

Fordelen ved 3D print modeller gjør at man enkelt 
kan flytte om på områder og bygninger underveis i 
planleggingsprosessen for å se hvordan variasjoner kan 
få små eller store konsekvenser for utviklingen. 

3D-print er en fascinerende ny produksjonsteknikk. 
Den lar deg direkte oversette en digital fil til et fysisk 
produkt. 3D printer raskt og kostnadsgunstig, uten bruk 
av støpeverktøy. 
3D print skiller seg fra andre typer produksjon ved at 
den ikke benytter noen form for kutting eller drilling, 
men bygger lag for lag oppover. Det betyr at vi kan 
konstruere komplekse modeller med meget stor 
nøyaktighet, og med optimal utforming.

Arkitekter, byplanleggere og andre som utvikler og 
planlegger utbygging eller endringer i infrastrukturen 
kan få et fullstendig oversiktsbilde som tegninger 
ikke kan gi. Metoden egner seg godt til blant annet 
arkitektur, produktutvikling, industridesign og 
landskapsendringer som f.eks veiutbygging. 

3D print er en fascinerende ny produksjonsteknikk. 
Den lar deg direkte oversette en digital fil til et 
fysisk produkt. 
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3D print egner seg godt til blant annet arkitektur, 
produktutvikling, industridesign og landskapsendringer 
som f.eks veiutbygging. 
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Vi kan printe prototyper og modeller av bolighus og 
planer over større utbyggingsprosjekter. 
Arkitekter, utviklere og huskjøpere får en bedre 
forståelse av prosjektet ved bruk av en 3D modell, noe 
som gir bedre forutsetninger for videre utvikling.
Vi printer modeller i ABS plast, i fargene sort eller off-
white. Modellene kan, om ønskelig, etterbehandles 
og males eller lakkeres i ønsket farge. Valg av 
størrelsesforholdet angir detaljrikheten på modellen.


