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3D MODELOVANIE 
PRECO VYUZIT 3D MODELOVANIE  MNA?
Využívam profesionálne modelovacie nástroje s viac ako 6-ročnou praxou
v 3D modelovaní s ohľadom na technologické možnosti.

Okrem profesionálnych výstupov ponúkam nadštandardný proklientský
 prístup a schopnosť �exibilne vyhovieť náročným požiadavkám.
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AKÉ SLUZBY PONÚKAM?
• Konštrukčné 3D modelovanie nových dielov a zostáv, 
• Úprava a optimalizácia existujúcich modelov pre 3D tlač,
• Topologická optimalizácia dielov,
• Vývoj produktov,
• 3D skenovanie.

AKÁ JE CENA 3D MODELOVANIA?
Cena modelovania sa štandartne pohybuje od 20€ do 40€/hod., 
v závislosti od náročnosti a rozsahu zadania.

Pre väčšie projekty zabezpečujem v spolupráci s partnerskými �rmami 
aj ďalšie konštruktérske kapacity pre strojárske kreslenie a vývoj.
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VÝROBA 3D TLACOU
PRECO VYUZIT 3D TLAC U MNA?
Aktívne pracujem v praxi s aditívnymi technológiami a využívam
aj znalosti s konvenčných výrobných technológií.

To mi umožňuje klientom pomôcť zvoliť najvhodnejšiu výrobnú 
technológiu, prípadne ich kombináciu vzhľadom na zadané požiadavky. 

WWW.STEPANEK3D.SK • MODELOVANIE• VÝROBA• PORADENSTVO

AKÉ SLUZBY PONÚKAM?
• Výroba technológiou FFF/FDM z materiálov ABS, PLA, PETG a ASA,
• Výroba technológiami SLA/DLP - živice pre vzhľadové a funkčné diely,
• Výroba technológiou SLS z materiálov polyamid PA12 a alumid,
• Výroba technológiami SLM/DMLS- čisté kovy a zliatiny,
• Kusová aj malosériová výroba na mieru.

AKÁ JE CENA VÝROBY 3D TLACOU?
• Výroba technológiou FFF/FDM: od 4€/hod.,
• Výroba technológiami SLA/DLP: pripravím individuálnu ponuku,
• Výroba technológiou SLS: pripravím individuálnu ponuku,
• Výroba technológiami SLM a DMLS: pripravím individuálnu ponuku.
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PORADENSTVO PRE 3D TLAC
PRECO VYUZIT PORADENSTVO U MNA?
Vzhľadom na môj technický background a prax ako konštruktér nástrojov
a prípravkov, vnímam 3D tlač ako jednu z mnohých výrobných 
technológií. Dokážem ich tak zhodnotiť komplexne.

Školenia a poradenstvo pripravujem vždy individuálne podľa 
špeci�ckých potrieb �rmy alebo jednotlivca.
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AKÉ SLUZBY PONÚKAM?
• Poradenstvo pre �rmy a jednotlivcov v oblasti 3D tlače: dizajn, 
optimalizácia, voľba výrobných parametrov, výber stroja,
• Výpočet návratnosti investície aditívnych technológií,
• Školenia a semináre v oblasti projektovania a výroby pre 3D tlač.

AKÁ JE CENA PORADENSTVA A ŠKOLENÍ?
Štandartne sa hodinová sadzba za odborné poradenstvo pohybuje 
v rozsahu od 20 do 60€/hod.

Cenovú ponuku pripravím individuálne na základe zamerania a 
rozsahu danej témy.
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O MNE

WWW.STEPANEK3D.SK • MODELOVANIE• VÝROBA• PORADENSTVO

„Čo keby sme vyrobili iba to čo potrebujeme, práve vtedy keď to
potrebujeme a priamo na mieste kde to potrebujeme?“

Future Media Production s.r.o.
Konštruktér pre aditívne technológie (2017÷ súčasnosť)

Gevorkyan s.r.o.
Konštruktér (2014÷2017)

Badinotti Group, S. p. A.
Asistent výrobného manažéra (2014)

Technická univerzita vo Zvolene
Študijný odbor: Výrobná technika (2008÷2013)
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VZDELANIE  A PRAX

Aditívne technológie majú podľa mňa obrovský a stále vo veľkej miere 
nevyužitý potenciál. Svojou prácou by som sa rád pričinil k rozšíreniu 
týchto technológií a pomohol �rmám s ich aktuálnymi výzvami. 

KONTAKT
Future Media Production, s.r.o. 
Poľná 6727/100 
97405 Banská Bystrica 
IČO: 52037282 
DIČ: 2120870147 
IČ DPH: SK2120870147 
IBAN: SK30 8330 0000 0028 0152 7848



REFERENCIE
„V našej �rme MTS sme v roku 2019 investovali do technológie 3D tlače. 
Poprosili sme pána Štěpánka o optimalizáciu a doladenie tlače. 
Poradenstvo nám pomohlo pochopiť niektoré procesy, ktorým sme 
dovtedy nerozumeli. Bolo evidentné, že má s technológiou 3D tlače 
mimoriadne skúsenosti, z ktorých teraz pro�tuje aj naša �rma.“
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„Skvelá spolupráca! Všetky dohodnuté termíny boli dodržané. Ceníme
 si proaktívny prístup a komunikáciu hodnotíme tiež pozitívne, pretože 
odpoveď bola vždy veľmi promptná. Počas celého trvania posledného 
projektu sme mali pocit, že sme jediný klient a to vnímame v súčasnosti 
ako vysokú pridanú hodnotu.“
                                                                                                                       

„S vyhotovením zákazky pre 3D modelovanie a konštrukčné práce, 
konkrétne s projektom Model výrobnej haly a inštalácia vykurovacích 
a chladiacich zariadení, sme ostali spokojní. Precízna práca, 
zodpovedný prístup, dodanie na čas.“
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KLIENTI A PARTNERI

Ing. Viktoria Vranská, konateľ 
ADRIAN GROUP s.r.o.

Štefan Atanasov, Product Designer
01 People s.r.o.

Peter Jamriška, Obchodno-technický poradca
MTS, spol. s r.o.


