ZÁKLADY VE 3D MODELOVACÍM
PROGRAMU SKETCHUP
Kurz je určen pro ty z vás, kteří
již podnikáte jako interiérový designér, architekt, stolař atp.,
ale dosud používáte jiný modelovací software a chcete přejít
na SketchUp;
vůbec nejste z oboru, ale přesto se chcete naučit modelovací
program pro vlastní potřebu (například chcete Vašemu truhláři
nakreslit výkres vestavěné skříně nebo si chcete nakreslit půdorys
Vašeho starého bytu, od kterého nemáte dokumentaci a nechcete ho
rýsovat ručně).

Obsah kurzu
Základní nastavení programu (Template, Toolbars, Default Tray,
Default Image Editor,...)
Seznam zkratek

Cena kurzu:

4.888 Kč
(199 EUR)

Vysvětlení ikon Large Tool Set
2D a 3D zobrazení
2D zobrazení - Parallel Projection
3D zobrazení - Perspective
Dvoubodová perspektiva - 2 Point Perspective
Řezy - Section
Základní styly

V ceně:
Tištěný seznam zkratek
Seznam webových stránek - knihovny
materiálů
Délka kurzu je 1 den = 9:00 - 18:00
(9 hodin)

Základní materiály

Drobné občerstvení v průběhu kurzu
(voda, káva, čaj, ovoce), oběd si účastník
kurzu hradí sám (řeší se dovážkovou
službou)

Import a editace nových materiálů

Termín kurzu: dle individuální domluvy

Vrstvy - hladiny

Poznámka: Kurz je možno absolvovat
také jako skupinový - připojit na 1
den ke skupinovému kurzu Designový
maraton (termín dle aktuálně vypsaných
skupinových kurzů)

Nahrávání a editace nových stylů
Knihovna modelů a materiálů - Warehouse

Scény a animace (video ze scén)
Export jednotlivých pohledů či scén
Shadows - nastavení roční a denní doby

Lektorka

Co bude absolvent kurzu umět

Hedvika Novotná

Zakladatelka Školy interiéru
a majitelka studia NOVOdesign
Praxe v oboru nábytkového kování
Praxe v oboru komponentů pro stavebnictví
Praxe ve vedení vlastní PR agentury
Rok 2012 - založení studia NOVOdesign
Rok 2014 - založení Školy interiéru
Akreditace MŠMT

Organizační informace
Výuka bude probíhat na vlastním notebooku
(nabíječku a myš s sebou), příp. na vlastním PC.
Půlhodinová přestávka na oběd (dovážková
služba), oběd si účastník kurzu hradí sám.
Po celou dobu školení bude k dispozici káva, čaj,
voda, ovoce.

Jak se přihlásit
V případě zájmu o školení pošlete přihlašovací email na novodesign@seznam.cz a uveďte prosím Vaše fakturační
údaje vč. IČ/DIČ. Fakturujeme ze dvou různých IČ. Plátcům DPH bude k ceně připočtena daň. Neplátci budou mít na
faktuře cenu bez DPH uvedenou na této pozvánce.

