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3D MODELOVANIE
ˇ VYUZIT
ˇ ˇ 3D MODELOVANIE U NÁS?
PRECO
Už od roku 2010 pracujeme s CAD systémami ako PTC Creo a SolidWorks.
V roku 2017 sme začali využívať aj Autodesk Fusion 360, aby sme mohli
plniť náročnejšie požiadavky a realizovať aj topologickú optimalizáciu.
Máme skúsenosti s vývojom výrobných nástrojov pre práškovú metalurgiu
a vstrekovacích foriem, ale taktiež rôznych prípravkov, klieštin a pod.

ˇ PONÚKAME?
AKÉ SLUZBY
• Konštrukčné 3D modelovanie nových dielov a zostáv,
• Úprava a optimalizácia existujúcich modelov pre 3D tlač,
• Topologická optimalizácia dielov,
• Vývoj produktov,
• Reverzné inžinierstvo.

AKÁ JE CENA 3D MODELOVANIA?
Cena modelovania sa štandartne pohybuje od 30€ do 40€/hod.,
v závislosti od náročnosti a rozsahu zadania.
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ˇ
VÝROBA 3D TLACOU
ˇ VYUZIT
ˇ U NÁS?
ˇ ˇ 3D TLAC
PRECO
Máme komplexný prehľad o aditívnych, formatívnych aj subtraktívnych
trieskových technológiách.
Pracujeme s tavením plastovej struny, vytvrdzovaním živice a spekaním
polymerových a kovových práškov.

ˇ PONÚKAME?
AKÉ SLUZBY
• Výroba technológiou FFF/FDM z materiálov ABS, PETG, PP, Nylon a iné,
• Výroba technológiami SLA/DLP - živice pre prototypové a funkčné diely,
• Výroba technológiou SLS z materiálu nylon PA12,
• Výroba technológiami SLM/DMLS z materiálov Nerezová oceľ 316L,

AlSi10Mg, Inconel 718 a Ti64 stupeň 23.

ˇ
AKÁ JE CENA VÝROBY 3D TLACOU?
• Výroba technológiou FFF: od 4€ do 8€/hod. v závislosti od materiálu,
• Výroba technológiami SLA/DLP: pripravíme individuálnu ponuku,
• Výroba technológiou SLS/MJF: pripravíme individuálnu ponuku,
• Výroba technológiami SLM a DMLS: pripravíme individuálnu ponuku.
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ˇ
PORADENSTVO PRE 3D TLAC
ˇ VYUZIT
ˇ ˇ PORADENSTVO U NÁS?
PRECO
V súčasnosti existuje až 11 technológií 3D tlače (aditívnych technológií),
z ktorých 7 je štandardizovaných podľa normy ISO/ASTM 52900. Keďže
využívame tieto technológie, máme dlhoročné a praktické know-how,
ktoré radi zdieľame vo forme školení, seminárov a poradenstva.
Školenia a poradenstvo pripravujeme vždy individuálne podľa
špecifických potrieb firmy alebo jednotlivca.

ˇ PONÚKAME?
AKÉ SLUZBY
• Poradenstvo pre firmy 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.

PROGRAMY VZDELÁVANIA PRE 3D TLAČ
2-dňové školenia priamo vo firme pre všetky fázy zavádzania 3D tlače:
• Uvažovanie o implementácii,
• Implementácia,
• Urýchlenie implementácie.
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REFERENCIE
„Využili sme 3-dňové školenie pre pokročilú 3D tlač a bolo nám odovzdané
know-how, ktoré nám ušetrilo veľa času a prostriedkov. Školenie nám
poskytlo ucelený pohľad na technológiu 3D tlače a možnosti jej využitia
v konkrétnych aplikáciach. Prístup ku školeniu bol na vynikajúcej úrovni.“
Filip Beňák, Konštruktér
Manz Slovakia, s r.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Skvelá spolupráca! Všetky dohodnuté termíny boli dodržané. Ceníme
si proaktívny prístup a komunikáciu, pretože odpoveď bola vždy veľmi
promptná. V priebehu celého projektu sme mali pocit, že sme jediný
klient a to vnímame v súčasnosti ako vysokú pridanú hodnotu.“
Štefan Atanasov, Product Designer
01 People s.r.o.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Pri využití služieb 3D tlače oceňujeme predovšetkým profesionálny a
rýchly prístup. Určite tieto služby využijeme opakovanie a takisto
ich budeme aj doporučovať ďalej.“
Dalibor Doboly, konateľ
GATYS s.r.o.

KLIENTI A PARTNERI
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O NÁS
Úspešne sme zrealizovali viac ako 250 unikátnych projektov pre 3D tlač
pre viac ako 80 firiem na Slovensku, v Čechách a Rakúsku. Založili sme
prvú konštrukčnú a vývojovú kanceláriu pre 3D tlač v Banskej Bystrici.

AKÉ MÁME SKÚSENOSTI?
Viac ako 5 rokov aktívne pracujeme s optimalizáciou modelov a výrobou
na 3D tlačiarňach. Pracujeme primárne s technológiami tavenia
plastovej struny (FDM), vytvrdzovania živice (DLP) a spekania
polymérového prášku (SLS/MJF). Taktiež máme úspešne
zrealizovaných viacero projektov 3D tlače kovu (SLM/DMLS).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od roku 2017 sa venujeme aktívne aj poradenstvu pre 3D tlač a aditívne
technológie, aby sme naše know-how a skúsenosti odovzdávali ďalej.
„Čo keby sme vyrobili iba to čo potrebujeme, práve vtedy keď to
potrebujeme a priamo na mieste kde to potrebujeme?“

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
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