voor snel
resultaat

COMPONENTEN

Hoefblad 14 - 1273 AD Huizen, NL
Telefoon (035) 52 699 63

Uitgeverij
Ontmoeting

handleidingen, CD’s
www.3Dontwerpen.nl
www.ontmoeting.nl

Alle genoemde prijzen zijn per stuk en excl. transport/verzendkosten in Euro’s.
De leverancier behoudt zich het recht voor om de prijzen zonder vooraankondiging te wijzigen.

8 +1 CD’s voor SketchUp Pro gebruiker met 3D & 2D componenten in SketchUp Pro formaat.

CD-9 - Tuin & Landschappen: Verzamelaar met alle 3D en
2D modellen in SketchUp formaat. 85 bomen, 15 tuinen, 17
landschappen, 4 water, 19 planten, 2 verlichting, 4
speeltoestellen, 174 materialen van planten, grondsoorten,
riet, blad, bestrating, afrastering etc.

Omschrijving

CD - 1 -i

(prijzen per stuk)

SketchUp-klanten kortingsprijzen
ex. btw incl. btw

144 SketchUp 3D componenten voor direct gebruik in SketchUp Pro
stoelen, tafels, banken, winkelartikelen, verwarming, trappen etc.

CD - 2 -a

10,00

11,90

15,50

18,45

10,00

11,90

15,50

18,45

10,00

11,90

15,50

18,45

10,00

11,90

15,50

18,45

10,00

11,90

15,50

18,45

7,50

8,93

12,50

14,88

12,00

14,28

16,50

19,64

fontein, materialen, scheepvaart, mensen, water etc.

12,00

14,28

16,50

19,64

Verzamelaar met 174 materialen, 146 SketchUp modellen, zie hierboven

18,49

22,00

21,85

26,00

176 SketchUp 3D huizen, gebouwen, maquettes, fontein,
deuren, hek, hout, dieren, vensters, fontein

CD - 3 -i

255 SketchUp 3D Badkamer, slaapkamer, keuken, toilet,
verlichting, planten, ramen, kasten, gebruiksvoorwerpen, speelplaats

CD - 4 -a

233 SketchUp 3D Landschap, straatgezichten, bomen,
verlichting, auto’s, vliegtuigen, fontein, vensters, tuinen

CD - 5 -a

advies prijs
ex. btw incl. btw

224 SketchUp 3D Audio, schoenen, sport en spel, tekenen,
ter leering, tutorials, video, vormgeving, winkelartributen,
beeldhouwerk, kunst, kleuren, vormen, kantoor, glaswerk.

CD - 6

Cijfers 1 t/m 10 in drie lettertypen plus het complete alfabet in 3D

CD - 7 -i

Ruim 560 bestanden. Tafels en stoelen, mensen,
deuren en ramen, badkamer, materialen etc.

CD - 8 -a

CD - 9 -l

Ruim 650 bestanden voor de Archirect. Bomen, bruggen,

In één bundel alle 9 CD’s tegelijk voor de speciale prijs excl. btw :
Sketchup prijslijst

Nadere informatie bij uitg. ontmoeting.

57,50 excl. !!

130,87 146,41

i = interieur / a = architectuur / l = landschap en tuinen
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Ordening van 2D & 3D bestanden
Zo kunt u, of uw collega, deze weer snel
terugvinden.
De inhoud van alle CD’s worden dus op
de harde schijf van de computer(s)
opgeslagen en geordend.

Werkt u met een dataserver?
U heeft een of meerdere CD’s
aangeschaft met 3D en materialen files.
De ordening kan sterk afhangen van uw
werkmethode en of organisatie.
Belangrijk is het om files snel weer
terug te kunnen vinden. Bij Macintosh
computers is dat een kwestie van enkele
seconden met de uitstekende
zoekfunctie, bij Windows computers
duurt dat veel langer tot vele minuten
aan toe.

Dan kunt u datzelfde op een server
aanmaken. Let er echter op dat de
bestanden (ook de materialen) niet
door deze of gene wordt geopend,
gewijzigd en daarna weer
teruggeplaatst worden. Dat kan nodig
zijn om die verandering door te voeren,
maar het kan het bestand ook danig
vervuilen, waardoor na verloop van tijd
er geen originele data 3D en 2D
bestanden meer te vinden zijn.
Wat te doen met materialen CD’s?

Eén van de vele mogelijkheden is om de
start bestanden (niet tot een project of
klant behorende) in één directory (map)
op te slaan. Deze map wordt vervolgens
gesplitst in voor u belangrijke
onderwerpen.
Voor deze CD’s zou dat b.v. kunnen zijn:
“SU bronbestanden”
• huizen
• constructies
• tuinen
• bomen
• straten
• entourage
• mensen
• interieur
• kasten
• badkamer
• keuken
en vul verder zelf maar aan . . .
De inhoud van de CD’s worden een voor
een bekeken en in de diverse, voor u
belangrijke onderwerpmappen gedaan.

Deze CD’s met textures
(zie www.ontmoeting.nl) kunt u ook
direct naar de harde schijf wegschrijven
en zo nodig ordenen. Ze worden niet bij
SketchUp Pro in het menu
ondergebracht, aangezien dat een
vervuiling van de originele bestanden
geeft. Tevens zou het programma
daarmee veel te zwaar worden,
hetgeen zijn weerslag heeft in de
snelheid van werken.
De procedure voor een texture: kies uit
de directory (map) de gewenste texture
en importeer deze in SketchUp Pro
tekening en deze wordt automatisch
met het klanten / project bestand
opgeslagen voor later gebruik. Heeft u
de bonuspacks al opgehaald?

Wilt u verdere informatie hebben,
E-mail ons dan met uw vraag. Wij
komen er gaarne op terug.
Email: info@ontmoeting.nl

