Rodinné domy: Vzorový ceník vizualizace rodinných domů pro katalog platný k 31.8.2011

Termín: 3 - 4 pracovní dny
Nabídku 3D vizualizací rodinných domů pro katalogy lze využít hlavně pro velkoobjemové
vizualizace. Na každých deset rodinných domů je poskytnuta 10% sleva. Vybrat si ideální
vizualizaci můžete z následujících cenových balíčků vizualizací STANDARD a KOMPLET.
Ukázky vizualizací rodinných domů najdete na
http://www.vizualizace.net/fotogalerie/rodinne-domy/

Dorovnáme jakoukoliv konkurenční nabídku! Pošlete-li nám jakoukoliv konkurenční
nabídku na výrobu vizualizací, která bude vyšší než naše cenová nabídka, jsme schopni
tuto konkurenční nabídku posoudit a dorovnat.
V naší nabídce neúčtujeme žádné skryté vícepráce!

Popis:
V standardním výstupu vizualizace pro rodinné domy garantujeme zpracování 3D modelu
včetně základních pohledů na dům. Vizualizace v tomto rozsahu jsou plně dostačující
k prezentaci projektů rodinných domů na webových stránkách a v tisku.
V kompletním výstupu vizualizace pro rodinné domy mohou být základní pohledy na dům
doplněny o stafáže a videa. V rámci cenového balíčku Komplet garantujeme jeden vybraný
pohled se stafáží ve fotorealistické kvalitě. Více k cenovým balíčkům níže…
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STANDARD
Standard 4 990 Kč
4 x standardní výstup
Standardní varianta je určená především pro prezentaci na webových stránkách ve
standardní kvalitě. Výstupem vizualizací jsou náhledy na dům bez stafáží ve čtyřech
základních pohledech z horizontu stojícího člověka. Pozadí a terén může být přizpůsoben
grafickým požadavkům www stránky, kde má být vizualizace prezentována.

Standard PLUS video 6 400 Kč
4 x standardní výstup, 1 x video
PLUS ke všem standardním náhledům je ke každému domu připravena animace s obletem
kamery okolo domu. Délka animace 800-1000 snímků v rozlišení 640x480 nebo 800x450px.
Finální výstup animace a formát je předem konzultován a odsouhlasen klientem.
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Rozpis a harmonogram prací ve variantě Standard za cenu 4 990 Kč.
1. Modelace objektu
Nejprve je zpracována veškerá dostupná dokumentace a připraven vlastní 3D model
rodinného domu pro další zpracování jednotlivých vizualizací.
Harmonogram prací: Vytvoření jednoho 3D modelu se pohybuje v rozmezí 2-3dnů dle
náročnosti objektu.
2. Výběr záběru a korekce
Je-li 3D model rodinného domu k dispozici následuje nastavení scény a namapování domu
dle prvotních požadavků. Jednotlivé náhledy jsou klientovi e-mailem zaslány k posouzení a
odsouhlasení barevnosti včetně použitých materiálů.
Harmonogram prací: Doba výběru jednotlivých záběrů a odsouhlasení požadované
barevnosti závisí především na klientovi. Standardně jsou však veškeré korekce do 2 dnů
vyřízeny.
3. Předání
Po odsouhlasení všech korektur jsou předány výsledné pohledy ve standardní kvalitě do
druhého dne nebo obratem v dohodnutém rozlišení.
4. Standard PLUS video
V rámci vizualizace rodinných domů ve variantě Standard můžete využít za příplatek
1410 Kč možnosti, doplnit standadní výstupy vizualizace animací s obletem kamery kolem
domu. Délka animace je 800-1000 snímků v rozlišení 640x480 nebo 800x450px. Finální
výstup animace a formát je předem konzultován a odsouhlasen klientem.
Harmonogram prací: Nastavení kamery a výpočet animace se bohybuje v rozmezí 1-2 dnů
dle složitosti výpočtu.
Množstevní slevy
Pokud je v jedné objednávce více jak 10 vizualizací rodinných domů, je každá desátá
vizualizace zdarma!
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KOMPLET
Komplet 6 800 Kč
4 x standardní výstup, 1 x výstup se stafáží
Kompletní varianta vizualizací je určená především pro prezentaci na webových stránkách a
v tisku. Výstupem vizualizací jsou náhledy na dům bez stafáží ve čtyřech základních
pohledech z horizontu stojícího člověka a jednoho vybraného pohledu se stafáží.

Komplet PLUS video 7 900 Kč
4 x standardní výstup, 1 x výstup se stafáží, 1 x video
PLUS ke kompletní nabídce vizualizací je ke každému domu připravena animace s obletem
kamery okolo domu. Délka animace 800-1000 snímků v rozlišení 640x480 nebo 800x450px.
Finální výstup animace a formát je předem konzultován a odsouhlasen klientem.

3D PROARCH vizualizace | vizualizace@proarch.cz | SKYPE tomastrojan | +420 602 368 525

Rozpis a harmonogram prací ve variantě Komplet za cenu 6 800 Kč.
1. Modelace objektu
Nejprve je zpracována veškerá dostupná dokumentace a připraven vlastní 3D model
rodinného domu pro další zpracování jednotlivých vizualizací.
Harmonogram prací: Vytvoření jednoho 3D modelu se pohybuje v rozmezí 2-3dnů dle
náročnosti objektu.
2. Výběr záběru a korekce
Je-li 3D model rodinného domu k dispozici následuje nastavení scény a namapování domu
dle prvotních požadavků. Jednotlivé náhledy jsou klientovi e-mailem zaslány k posouzení a
odsouhlasení barevnosti včetně použitých materiálů.
Harmonogram prací: Doba výběru jednotlivých záběrů a odsouhlasení požadované
barevnosti závisí především na klientovi. Standardně jsou však veškeré korekce do 2 dnů
vyřízeny.
3. Standardní výstupy
Po odsouhlasení všech korektur jsou předány výsledné pohledy ve standardní kvalitě do
druhého dne nebo obratem v dohodnutém rozlišení.
4. Stafáže
Pro prezentaci v tisku a na billboardech je na základě vybraných standardních výstupů
připraven jeden fotorealistický výstup se stafáží v odpovídajícím tiskovém rozlišení. K
osazení domu do terénu a doplnění jednotlivých stafáží bude připravena ideální scéna dle
požadavků a záměru investora. Pro jeden dům lze připravit i více výstupů se stafáží s tím, že
každý další fotovýstup je již nad rámec varianty Komplet. Cena každého dalšího výstupu se
stafáží činí 1 800 Kč. V případě, že je požadován zákres do fotografie, lze tak učinit za
stejných podmínek, jako je tomu u výstupu se stafáží. Ukázky vybraných fotovýstupů k
rodinným domům si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
Harmonogram prací: K vytvoření jednoho výstupu se satfáží je zapotřebí minimálně 1-2 dny
včetně korekcí.
5. Komplet PLUS video
V rámci vizualizace rodinných domů ve variantě Komplet můžete využít za příplatek
1100 Kč možnosti, doplnit výstupy vizualizace animací s obletem kamery kolem domu. Délka
animace je 800-1000 snímků v rozlišení 640x480 nebo 800x450px. Finální výstup animace a
formát je předem konzultován a odsouhlasen klientem.
Harmonogram prací: Nastavení kamery a výpočet animace se bohybuje v rozmezí 1-2 dnů
dle složitosti výpočtu.
Množstevní slevy
Pokud je v jedné objednávce více jak 10 vizualizací rodinných domů, je každá desátá
vizualizace zdarma!
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