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Σχεδιάστε καλύτερα κτίρια

SketchUp Pro Sefaira

LayOut Trimble Connect

Ανάλυση της απόδοσης κτιρίου

Υπολογίστε τη χρήση ενέργειας, τη 

θερμική άνεση και τις απαιτήσεις 

HVAC σε όλες τις φάσεις του 

σχεδιασμού.

Συνεργασία cloud 

Συνδέστε δεδομένα από 

περισσότερα από 60 εργαλεία της 

βιομηχανίας, για την τήρηση του 

χρονικού σας προγραμματισμού,  

του προϋπολογισμού των έργων

σας έως & την ολοκλήρωσή τους.

Ευκολονόητος δημιουργός 3D 

μοντέλων

Εργαλεία σχεδιασμού εύκολα 

στην χρήση,  με την απαραίτητη 

ακρίβεια και λεπτομέρεια  για την 

δημιουργία μοντέλων 

επαγγελματικού επιπέδου.

Mοντελοποίηση σε 

πρόγραμμα περιήγησης

Το SketchUp περιέχει βασικά 

εργαλεία μοντελοποίησης για 

το διαδίκτυο. Φτιάξτε μοντέλα 

όπου και αν βρίσκεστε κάθε 

στιγμή.

AR/VR εφαρμογές προβολών

Ξεναγήστε τους πελάτες σας με 

την οπτικοποίηση ενός project, 

χρησιμοποιώντας το SketchUp 

Viewer για HoloLens, κινητές 

συσκευές και συσκευές εικονικής 

πραγματικότητας.  

Επαγγελματικά αρχεία 

εγγράφων

Συνδυάστε 3D μοντέλα με τα 

γραφικά του Sefaira, ώστε να 

δημιουργήσετε συναρπαστικά 

έγγραφα για παρουσιάσεις και 

προσφορές. 

Το SketchUp Studio απευθύνεται σε σχεδιαστικές ομάδες που θέλουν να

κατασκευάζουν καλύτερα κτίρια. Σχεδιάστε σε 3D, αναλύστε την

απόδοση του κτιρίου, δημιουργήστε και μοιραστείτε τα σχέδιάσας.

Studio

Επισκεφτείτε το sketchup.com/studio για να μάθετε περισσότερα

Ετήσια συνδρομή

SketchUp for Web

SketchUp Viewer

Authorized reseller

https://www.ergocad.eu/store/p88/SketchUp_Studio_%281Y%29_.html


Η συνδρομή στο SketchUp Pro για 1, 2 ή 3 χρόνια παρέχει στον σχεδιαστή εργαλεία για 

δημιουργική 3D μοντελοποίηση σε desktop και σε διαδίκτυο, οδηγίες, AR και VR, και άλλα. 

Σχεδιάστε το. Δημιουργήστε το. Απολαύστε την διαδικασία.

Επισκεφτείτε το sketchup.com/pro για να μάθετε περισσότερα

(1, 2, 3Y) Ετήσια συνδρομή

3D Warehouse

Μια τεράστια δωρεάν βιβλιοθήκη 

μοντέλων

Συνδεθείτε με 31 εκατομμύρια 

χρήστες κάθε χρόνο, που βρίσκουν 

και κοινοποιούν σχεδόν οποιοδήποτε 

αντικείμενο  στην πιο διάσημη 

δωρεάν βιβλιοθήκη 3D μοντέλων 

στον κόσμο. 

SketchUp Pro

LayOut Trimble Connect SketchUp for Web

SketchUp Viewer

Συνεργασία cloud 

Συνδέστε δεδομένα από περισσότερα 

από 60 εργαλεία της βιομηχανίας για 

την τήρηση του χρονικού σας 

προγράμματος και του 

προϋπολογισμού των project σας από 

την σύλληψη της ίδεας, έως και την 

ολοκλήρωσή τους.

Ευκολονόητος δημιουργός 3D 

μοντέλων

Εργαλεία σχεδιασμού εύκολα 

στην χρήση,  με την απαραίτητη 

ακρίβεια και λεπτομέρεια  για την 

δημιουργία μοντέλων 

επαγγελματικού επιπέδου.

Mοντελοποίηση σε 

πρόγραμμα περιήγησης

Το SketchUp περιέχει βασικά 

εργαλεία μοντελοποίησης για 

το διαδίκτυο. Φτιάξτε μοντέλα 

όπου και αν βρίσκεστε κάθε 

στιγμή. 

AR/VR εφαρμογές προβολών

Ξεναγήστε τους πελάτες σας με 

την οπτικοποίηση ενός project, 

χρησιμοποιώντας το SketchUp 

Viewer για HoloLens, κινητές 

συσκευές και συσκευές εικονικής 

πραγματικότητας.  

Επαγγελματικά αρχεία 

σχεδίων και εγγράφων

Συνδυάστε 3D μοντέλα με τα 

γραφικά του Sefaira ώστε να 

δημιουργήσετε συναρπαστικά 

έγγραφα για παρουσιάσεις και 

προσφορές. 

https://www.ergocad.eu/store/p12/SketchUp_Pro_%281Y%29.html


Περισσότερη έμφαση στο βιοκλιματικό σχεδιασμό

Χρησιμοποιήστε καινοτόμες προσομοιώσεις για την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου 

στη φάση της σχεδίασης. Δημιουργήστε αποτελέσματα που προκύπτουν από 

πιστοποιημένους, βιομηχανικούς μηχανισμούς ανάλυσης μέσα σε λίγα λεπτά.

Sefaira Ανάλυση απόδοσης κτιρίου

www.yoursketchup.com



Επισκεφτείτε το sketchup.com/sefaira για να μάθετε περισσότερα

Εξερευνήστε στρατηγικές για τη 

μείωση των μέγιστων φορτίων 

θέρμανσης και ψύξης, ώστε να 

μειώσετε το αρχικό και 

συνεχιζόμενο κόστος του HVAC. 

Δείτε πώς η θερμική άνεση 

επηρεάζεται από τους 

παράγοντες του envelope και του 

ΗVAC. Προσφέρετε μια βέλτιστη 

εμπειρία για τους μελλοντικούς 

ενοίκους του κτιρίου.

Το Sefaira, τροφοδοτούμενο από 

βιομηχανικούς μηχανισμούς ανάλυσης 

Energy+ (USDoE), Radiance και 

DaySim, παρέχει αξιόπιστα δεδομένα 

για την ενημέρωση του επιπέδου 

απόδοσης του σχεδιασμού σας.

Μοιραστείτε το έργο σας και 

χρησιμοποιήστε εντυπωσιακά 

οπτικά αποτελέσματα για να 

παρουσιάσετε τα οφέλη 

απόδοσης του σχεδιασμού σας 

στους ενδιαφερόμενους φορείς.

Συγκρίνετε τις επιλογές τoυ layout 

και του envelope για να 

απεικονίσετε τις επιπτώσεις της 

παθητικής σχεδίασης στην 

κατανάλωση ενέργειας.

Εξετάστε τις επιλογές για την 

διαχείριση της αντανάκλασης του 

φωτός και της πρόσοψης με σκοπό τη 

μείωση της χρήση ενέργειας. 

Απεικονίστε το φως της ημέρας ώστε 

να μετριάσετε την αντανάκλαση και να 

βελτιστοποιήσετε τη χρήση φυσικού 

φωτός.

Αναλύστε την απόδοση κτιρίου από τη σύλληψη της ιδέας έως και το σχεδιασμό.

Αποφασίστε εγκαίρως, όταν οι αλλαγές είναι πιο εύκολες, λιγότερο ακριβές και

πιο αποτελεσματικές.

Για καλύτερη απόδοση κτιρίου

Sefaira Ανάλυση απόδοσης κτιρίου

Φως ημέρας Θερμική άνεση Αναλυτικές εκθέσεις

Γρήγορη, δυναμική ανάλυση Διαστασιολόγηση

HVAC 

Επαναλάβετε και 

βελτιστοποιήστε

http://sketchup.com/sefaira


Εδώ, οι μεγάλες ιδέες υλοποιούνται

Δυναμικό, επαγγελματικό και ακριβές.  Η εφαρμογή SketchUp Pro για το desktop 

προσφέρει γρήγορη και έξυπνη μοντελοποίηση για οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. 

www.yoursketchup.com

Επαγγελματικός σχεδιασμός 3D

https://www.ergocad.eu/store/p21/SketchUp_Pro_-_%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%B7_%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1.html
https://www.ergocad.eu/store/p21/SketchUp_Pro_-_%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%B7_%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1.html


Image courtesy of Leers Weinzapfel Associates

Επισκεφτείτε το sketchup.com/pro για να μάθετε περισσότερα

Ευκολονόητος 

δημιουργός 3D μοντέλων 

Κατασκευάσιμα Μοντέλα Παρουσιάστε το σχέδιό 

σας

Γεωγραφικός εντοπισμός & 

περιβάλλον

Διαλειτουργικότητα & 

BIM

Βελτιώστε την ροή εργασίας σας 

με επεκτάσεις του SketchUp. 

Εγκαταστήστε εφαρμογές για 

ανάλυση, rendering, υπολογισμό, 

3D εκτύπωση, παραγωγικότητα και 

άλλα. 

Το SketchUp Pro περιέχει το LayOut, 

μια δυναμική εφαρμογή 2D 

εικονογράφησης για την δημιουργία  

σετ σχεδίων, τεχνικών εκθέσεων  και 

παρουσιάσεων μέσω οθόνης.

Εργαλεία σχεδιασμού εύκολα στην 

χρήση,  με την απαραίτητη 

ακρίβεια και λεπτομέρεια  για την 

δημιουργία μοντέλων 

επαγγελματικού επιπέδου, εικόνες 

και εκθέσεις.

Περιγράψτε με ακρίβεια το μοντέλο 

σας, μέσω του γεωγραφικού 

εντοπισμού. Προσθέστε περιβάλλον 

πραγματικών συνθηκών, όπως τα 

δεδομένα εδάφους, η θέση του ήλιου 

και δορυφορικές εικόνες. 

Κάντε εισαγωγή/ εξαγωγή πολλά 3D, 

2D και BIM αρχεία 

(συμπεριλαμβανομένων DWG και IFC) · 

επιτρέποντας ομαλή συνεργασία 

ανάμεσα σε διάσπαρτες ομάδες και 

σχεδιαστικές φάσεις.

Ο εικονικός σχεδιασμός και η 

κατασκευή επιτρέπουν την επίλυση 

προβλημάτων και την εκτίμηση 

του κόστους για έργα κάθε 

κλίμακας· είτε πρόκειται για μια 

καρέκλα γραφείου, είτε για ένα 

κτίριο γραφείων. 

Ο πιο διάσημος δημιουργός 3D μοντέλων

Το SketchUp Pro είναι χρήσιμο από τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού μέχρι την τελική

παράδοση του project. Δημιουργήστε μοντέλα που αργότερα θα κατασκευαστούν,, εκτιμήστε

το κόστος, διαχειριστείτε το χρόνο και παράγετε κατανοητά σχέδια και τεχνικές εκθέσεις.

Επαγγελματικός σχεδιασμός 3D

Mια  ευέλικτη 

πλατφόρμα

https://www.ergocad.eu/store/p21/SketchUp_Pro_-_%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%B7_%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1.html


Κατασκευάστε εντός προγράμματος, κατασκευάστε εντός

προϋπολογισμού
Το Trimble Connect είναι μια cloud-based πλατφόρμα που συνδέει τα σωστά άτομα 

με τα σωστά κατασκευαστικά δεδομένα, τη σωστή στιγμή. 

www.sketchup.com

Συνεργασία cloud



Ενώστε δεδομένα από κάθε φάση 

του κύκλου ζωής του κτιρίου για να 

παραμείνετε εντός προγράμματος 

και προϋπολογισμού. Συνδυάστε 

αρχεία από περισσότερα από 60 

εργαλεία της βιομηχανίας. 

Έτοιμες κατασκευαστικές πληροφορίες για το project σε πραγματικό χρόνο:

προβολή, αναθεώρηση, διαδραστικά 3D μοντέλα και μοντέλα αναφοράς,

σχέδια και όλα τα δεδομένα που χρειάζεστε για ένα επιτυχημένο project.

Τα ενημερωμένα μοντέλα και σχέδια 

είναι προσβάσιμα από desktop,

προγράμματα περιήγησης, κινητές 

συσκευές (εφαρμογές iOS και 

Android), ακόμη και από συσκευές 

Mixed Reality (MR).

Συγκεντρώστε δεδομένα, αναθέστε 

δουλειές και μοιραστείτε 

σημαντικές πληροφορίες σε κάθε 

στάδιο. Ολοκληρώστε την δουλειά 

σας με πρόσβαση στα σωστά 

δεδομένα τη σωστή στιγμή. 

Συνεργαστείτε από οπουδήποτε

Απεριόριστος 

αποθηκευτικός χώρος

Το Trimble Connect for Business 

προσφέρει ασφαλή και απεριόριστή 

cloud αποθήκευση, με πλήρη έλεγχο 

της έκδοσης. Ακόμα κι αν χάσετε τη 

συσκευή σας, δεν θα χάσετε τη 

δουλειά σας. 

Ισχυρή ασφάλεια δεδομένων

Η υποδομή είναι χτισμένη στην 

πλατφόρμα του Amazon Web Services

(AWS), ένα ασφαλές περιβάλλον που 

προσφέρει τα υψηλότερα πρότυπα 

φυσικής και ηλεκτρονικής προστασίας.

Άδειες με δυνατότητες

Αποκτήστε άνεση με τις άδειες, 

δίνοντας πρόσβαση σε συγκεκριμένα 

δικαιώματα στους συνεργάτες σας, 

καθώς επίσης και τη δυνατότητα να 

παρακολουθείτε το ιστορικό και την 

πρόοδο του έργου με εργαλεία 

διαθέσιμα μόνο στους διαχειριστές. 

Bridge data silos Πρόσβαση από 

οπουδήποτε
Αληθινή συνεργασία

Visit sketchup.com/trimble-connect to learn more

Συνεργασία cloud

http://sketchup.com/trimble-connect


Κρατήστε το portfolio σας στην 

τσέπη σας. Με το SketchUp Viewer 

for Mobile, μπορείτε να έχετε 

πρόσβαση και να παρουσιάσετε τα 

αρχεία σας από οποιαδήποτε 

συσκευή iOs ή Android. 

Το SketchUp Viewer for Mobile σας δίνει την δύναμη να προβάλετε και να μοιραστείτε το 

portfolio σας σε συσκευές iOS και Android. Εκμεταλλευτείτε το Augmented Reality για να 

τοποθετήσετε αντικείμενα σε ένα περιβάλλον αληθινού κόσμου. 

Τοποθετήστε 3D μοντέλα μέσα σε 

ένα περιβάλλον πραγματικού 

κόσμου με συμβατές  συσκευές 

Augmented Reality – ARKit (iOS) ή 

ARCore (Android). 

Περιηγηθείτε εν κινήσει

Διαισθητική πλοήγηση

Δείξτε την δουλειά σας από τις 

καλύτερες οπτικές, χρησιμοποιώντας 

πολλαπλά εργαλεία περιήγησης και 

επεξεργάσιμα πλάνα τομών. 

Αποκτήστε πρόσβαση σε σημαντικά 

δεδομένα, όπως επιφάνειες και 

όγκους, με το Entity Info. 

Ευέλικτη αποθήκευση

Η αποκτήση πρόσβασης στη δουλειά 

σας είναι εύκολη! Φορτώστε μοντέλα 

του SketchUp από το 3D Warehouse, 

το Trimble Connect, το Dropbox, από 

επισυνάψεις του email ή ακόμα και 

από ένα φάκελο στη συσκευή σας. 

Ποίηση εν κινήσει

Δημιουργήστε μια εικονική ξενάγηση 

του project σας, προσαρμόζοντας το 

οπτικό πεδίο και την ταχύτητα της 

κάμεράς. Εσείς ελέγχετε την εμπειρία 

προβολής με animations του 

SketchUp. 

3D στον δρόμο Απεικονίστε επιτόπου

Viewer for Mobile

Πείτε όλη την ιστορία

Χρησιμοποιείστε native SketchUp 

Scenes και Layers για να χτίσετε μια 

περιγραφή. Παρουσιάστε διάφορες 

επιλογές σχεδίου, κατασκευαστικές 

και πρόσθετες λεπτομέρειες για το 

project. 

Επισκεφτείτε το sketchup.com/viewer για να μάθετε περισσότερα

http://sketchup.com/viewer


Το SketchUp Viewer for VR είναι 

διαθέσιμο για Oculus Rift, HTC 

Vive και Vive Pro headsets ως 

μέρος της ετήσιας συνδρομής 

στο SketchUp Pro. 

Κινήστε το ενδιαφέρον των συναδέλφων και των πελατών σας για να συμμετέχουν

σε μια βιωματική εκτίμηση του σχεδιασμού: ένας πλούσιος και δυναμικός τρόπος

να αξιολογήσετε, να οργανώσετε και να εκφράσετε την πρόθεση του σχεδίου σας.

Οργανώστε συνεδριάσεις με 

πολλαπλούς συνεργάτες που 

βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο. 

Παρουσιάστε το σχέδιό σας και 

καθοδηγήστε τους ενδιαφερόμενους 

μέσα σε πολύπλοκους χώρους πιο 

εύκολα. 

Προβάλετε τα σχέδιά σας ως 

μοντέλα εικονικής κλίμακας, ή 

μπείτε μέσα και περπατήστε γύρω 

από την δημιουργία σας σε 1:1. 

Μεταφερθείτε γρήγορα σε 

οποιαδήποτε τοποθεσία εντός 

μοντέλων μεγαλύτερης έκτασης. 

«Βυθιστείτε» στον κόσμο του VR

Δημιουργήστε μια αφήγηση

Χρησιμοποιείστε το native SketchUp 

Scenes και Layers για να δώσετε μια 

πλήρη περιγραφή. Παρουσιάστε 

διάφορες επιλογές σχεδίου, 

κατασκευαστικές και πρόσθετες 

λεπτομέρειες για το project. 

Αντιληφθείτε τον χώρο

Κατανοήστε ένα project καλύτερα –

τόσο τις προκλήσεις όσο και τις 

επιτυχίες του. Αποκτήστε μια 

πραγματική αίσθηση του πώς ένας 

χώρος θα λειτουργήσει καλά πριν 

από την έναρξη της κατασκευής.

Απόλυτος έ λεγχος 

οπτικού πεδίου

Χρειάζεται να αναθεωρήσετε ένα 

έργο στο εσωτερικό του; Κανένα 

πρόβλημα! Διεξάγετε μια σειρά 

από μελέτες με ρεαλιστικές 

προοπτικές και μεταβλητό ύψος 

ματιού.

Διαλέξτε το όπλο σας

Συνεργασία πολλών 

χρηστών
Απλή πλοήγηση

Viewer for Virtual Reality

Επισκεφτείτε το sketchup.com/viewer για να μάθετε περισσότερα

http://sketchup.com/viewer


Βιώστε τα σχέδια σας

Δώστε ζωή σε 3D μοντέλα μέσω της μεικτής πραγματικότητας. Περάστε σε

έναν πανίσχυρο, νέο τρόπο για να εξερευνήσετε, να κατανοήσετε και να

μοιραστείτε την δουλειά σας με το Microsoft HoloLens.

www.sketchup.com

Μεικτή πραγματικότηταViewer for HoloLens



Αποφύγετε τις εκπλήξεις 

τελευταίας στιγμής. Φέρτε 

ολογραφικά μοντέλα στην περιοχή 

και δείτε από πρώτο χέρι πώς θα 

φαίνονται τα σχέδια σε 

περιβάλλον αληθινού κόσμου. 

Εξοικονομήστε χρόνο και πάρτε πιο γρήγορες αποφάσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό 

με την απεικονίση των  project σε μεικτή πραγματικότητα. Προβάλετε σχέδια ως 

επιτραπέζια μοντέλα, ή μεταφερθείτε πλήρως σε κλίμακα 1:1. 

Σχεδιάσατε την ιδέα, αλλά την 

έχετε δει από κάθε οπτική; 

Οραματιστείτε έναν χώρο με 

δυνατότητα μεταφοράς σε πλήρη 

κλίμακα και λύστε προβλήματα 

πριν καινοτομήσετε. 

Με πρόσβαση σε κεντρικές  

λειτουργίες, όπως το Tape 

Μeasure και το Entity Info, 

κατέχετε (εικονικά) σημαντικές 

πληροφορίες. 

Δώστε ζωή στη δουλειά σας

Γρήγορες επαναλήψεις

Τα φυσικά μοντέλα κοστίζουν 

χρόνο και χρήμα. Αντιθέτως, τα 

μοντέλα μεικτής πραγματικότητας 

στο SketchUp μπορούν να 

τροποποιηθούν και να αλλάξουν 

μέγεθος στη στιγμή.

Συνεργαστείτε

Ξεκινήστε μια ομαδική 

συνεργασία με ζωντανό ήχο. 

Δείτε που βλέπουν οι άλλοι και 

λύστε πολύπλοκα προβλήματα, 

όσον αφορά τον χώρο, σαν 

ομάδα. 

Συγχρονιστείτε

Περιηγηθείτε σε σημαντικούς 

χώρους του έργου σε μεικτή 

πραγματικότητα, με την εναλλάγη 

ανάμεσα σε προεπιλεγμένες 

σκηνές και επικεντρωθείτε σε 

σημεία με την ενεργοποίηση/ 

απενεργοποίηση των model layers. 

Μοντέλα σε περιβάλλον Ζήστε το σχέδιό σας Δείτε την 

λεπτομέρεια

Viewer for HoloLens

Επισκεφτείτε το sketchup.com/viewer για να μάθετε περισσότερα

Μεικτή πραγματικότητα

http://sketchup.com/viewer


Το όνειρο ενός δημιουργού
Το εργαλείο που χρειάζεται κάθε project σχετικά με την χρήση ξύλου, την 3D εκτύπωση

και ανάγκες DIY. Επαναλάβετε άμεσα ιδέες και κατασκευάστε σχέδια εικονικά με το

πρόγραμμα περιήγησης για 3D μοντελοποίηση.

for Web Mοντελοποίηση σε πρόγραμμα περιήγησης

www.sketchup.com



Απεικονίστε τις ιδέες σας

Με το SketchUp for Web, ο καμβάς για την επόμενή σας ιδέα είναι τόσο

κοντά όσο και το αγαπημένο σας προγράμμα περιήγησης. Το μόνο που

χρειάζεστε είναι σύνδεση στο Ίντερνετ.

Επισκεφτείτε το sketchup.com/web για να ξεκινήσετε

Μοντελοποίηση στη 

στιγμή
Browser ready

Προβολή μοντέλων σε 

κινητές συσκευές

Μοιραστείτε και 

συνεργαστείτε
Διαλειτουργικότητα

Πάντα ενημερωμένο

Σχεδιάστε εν κινήσει από το 

αγαπημένο σας πρόγραμμα 

περιήγησης.  Αρχίστε να 

μοντελοποιείτε σε macOS, 

Windows και Linux desktop 

συσκευές.

Με την λειτουργία cloud storage 

και την εφικτή συνεργασία μέσω 

του Trimble Connect, διάφορα 

μέλη της ομάδας μπορούν να 

εκτιμήσουν, να σχολιάσουν και 

να αναθέσουν εργασίες. 

Αρχίστε το επόμενό σας 3D 

project με  τρία εύκολα βήματα :

1. Ανοίξτε το πρόγραμμα 

περιήγησης

2. Ξεκινήστε το SketchUp

3. Αρχίστε να δημιουργείτε!

Χρειάζεται να δουλέψετε με άλλες 

εφαρμογές; Κανένα πρόβλημα, 

μπορείτε να κάνετε εισαγωγή και 

εξαγωγή τα πιο δημοφιλή αρχεία 

3D, 2D, εικόνες και αρχεία CAD. 

Με το SketchUp for Web, μπορείτε 

πάντα να χρησιμοποιείτε την πιο 

γρήγορη ενημερωμένη εκδοχή μας. 

Αποκτήστε πρόσβαση στις 

τελευταίες λειτουργίες μας αμέσως 

μετά την κυκλοφορία τους.  

Προβάλετε ολοκληρωμένα 3D 

μοντέλα σε κινητές συσκευές, με 

σκηνές και animations. Τοποθετήστε 

με εικονικό τρόπο αντικείμενα σε 

περιβάλλον πραγματικού κόσμου με 

τα εργαλεία Augmented Reality. 

for Web Mοντελοποίηση σε πρόγραμμα περιήγησης

http://sketchup.com/web


Προσαρμόστε το toolbox όπως επιθυμείτε
Προσθέστε νέα εργαλεία και δυνατότητες απευθείας στο SketchUp με εκατοντάδες 

εφαρμογές για τo rendering, το σχέδιο, την παραγωγικότητα, την ενεργειακή ανάλυση 

και πολλά άλλα.

www.yoursketchup.com

Ανακαλύψτε νέες λειτουργίες

http://www.yoursketchup.com/
http://www.yoursketchup.com/


Το Extension Warehouse είναι 

πλήρως ενσωματωμένο στο 

SketchUp Pro. Μπορείτε να 

κατεβάσετε, να εγκαταστήσετε και 

να διαχειριστείτε τις εφαρμογές που 

χρειάζεστε από το desktop client. 

Περιηγηθείτε στην εκτεταμένη βιβλιοθήκη με εξωτερικές επεκτάσεις που έχουν αναπτυχθεί 

για να τροποποιήσουν και να ενισχύσουν την ροή της μοντελοποίησης σας.  Το Extension 

Warehouse περιέχει πάνω από 750 δωρεάν, αλλά και επί πληρωμή εφαρμογές.

Πολλές επεκτάσεις προσφέρουν 

λύσεις για συγκεκριμένα ζητήματα ή 

βελτιώνουν τη ροή εργασίας με την 

ολοκλήρωση βιομηχανικά 

τυποποιημένων διαδικασιών. Ό,τι και 

να θελήσετε, θα βρείτε μια εφαρμογή 

να καλύψει την ανάγκη σας.

Ομάδες προγραμματιστών 

δημιουργούν συνεχώς νέους 

τρόπους να βελτιώσουν τη ροή 

εργασίας σας, να ενισχύσουν την 

παραγωγικότητα και να σας 

βοηθήσουν να δημιουργήσετε έργα 

με αναβαθμισμένο περιεχόμενο.  

Βελτιστοποιήστε την ροή εργασίας σας

Αληθινό ή render;

Τα φωτορεαλιστικά rendering είναι 

απλά μια επέκταση μακριά. Επιλέξτε 

από ένα ευρύ φάσμα μηχανών 

rendering που ταιριάζουν στον 

προϋπολογισμό σας και θα δώσουν 

ζωή στα models σας με ένα νέο 

τρόπο. 

Αναβαθμίστε τις 

ικανότητες σας

Μοντελοποιήστε οτιδήποτε με λίγα 

μόνο κλικ —από στρογγυλοποιημένες 

γωνίες σε σωλήνες και παράθυρα. 

Υπάρχουν εκατοντάδες επεκτάσεις  

παραγωγικότητας ώστε να 

αυτοματοποιήσετε βήματα.

3D εκτύπωση

Επιλέξτε μια επέκταση η οποία θα 

σας βοηθήσει να μοντελοποιήσετε 

από το μηδέν, ή να διορθώσετε 

ήδη υπάρχοντα projects για 

μετάβαση από οθόνη σε 3D 

εκτυπωτή. 

Apps on demand Σχεδιασμένο για 

εσάς
Εγγυόμαστε το μέλλον

Επισκεφτείτε το sketchup.com/extension-warehouse για να μάθετε περισσότερα

Ανακαλύψτε νέες λειτουργίες
Extensions

http://sketchup.com/extension-warehouse


Διαθέτουμε τα πιο σημαντικά Plugins του SketchUp 

σε μοναδικές τιμές και με online tutorials. 

Στην ERGOCAD, διαθέτουμε ένα εξειδικευμένο τμήμα με έμπειρους εκπαιδευτές για τα
περισσότερα plugins που διατίθενται στην αγορά. Μη διστάσετε να μας καλέσετε για να μας
συμβουλευτείτε για τις λειτουργίες και τις επεκτάσεις που αναζητάτε.

www.yoursketchup.com

Plugins Συμπληρώστε τον σχεδιασμό

Shadow 
Analysis

Παρακολουθήστε online tutorials στην Ελληνική γλώσσα για το:

LUMION

THEA RENDER

KUBITY

SKETCHUP

3SKENG

http://www.ergocad.eu/vray
http://www.ergocad.eu/artisan
http://www.ergocad.eu/skalp
http://www.ergocad.eu/skatter
http://www.yoursketchup.com/
http://www.ergocad.eu/laubwerk
http://www.ergocad.eu/supodium
http://www.ergocad.eu/placemaker
http://www.ergocad.eu/profilebuilder
http://www.ergocad.eu/simlab
http://www.ergocad.eu/thearender
http://www.ergocad.eu/archiklip
http://www.ergocad.eu/3skeng
http://www.ergocad.eu/shadowanalysis
http://www.ergocad.eu/skimp
http://www.ergocad.eu/undet
http://www.lumion3d.gr/
http://www.ergocad.eu/quantifierpro
http://www.ergocad.eu/kubity
https://www.youtube.com/watch?v=VaD9VDMDv48&list=PLxEHJVeom5rzdqjYrBMlsupSr3Kmx6xiJ
https://www.youtube.com/watch?v=5hn7MPZ1wlo&list=PLxEHJVeom5rzdoAtWOQ3CaarPQcOuIwpW
https://www.youtube.com/watch?v=-QXMHc87Fxg&list=PLxEHJVeom5ry4t8wvQukSZcb03MFw7NkE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=I0WkkkObf0Y&list=PLxEHJVeom5rzu1FHJsdn0mgqfjGao0ZBG
https://www.youtube.com/watch?v=u3O3-M0I5Rg&list=PLxEHJVeom5rzgejJBArXJM-oTc8m4ANMx&index=2


Αποκτήστε πρόσβαση σε εκατομμύρια δωρεάν μοντέλα

Προσθέστε άμεσα τα αντικείμενα που χρειάζεστε και περιεχόμενο στο έργο σας με

δωρεάν μοντέλα από το 3D Warehouse, τη μεγαλύτερη και πιο δημοφιλή 3D βιβλιοθήκη

του κόσμου.

www.yoursketchup.com - 3d warehouse 

Βιβλιοθήκη Περιεχομένων

http://www.yoursketchup.com/
-%20https:/3dwarehouse.sketchup.com


Πρέπει να διακοσμήσετε μια σκηνή 

εσωτερικού ή δημόσιου χώρου; Μην 

μοντελοποιήσετε τα πάντα μόνοι 

σας! Ανακαλύψτε και εισάγετε έτοιμα 

μοντέλα για οτιδήποτε.

Χρειάζεστε μια καρέκλα, ένα φυτό ή ένα ξεχωριστο υλικό; Ακολουθήστε τους

31.000.000 χρήστες κάθε χρόνο που βρίσκουν, ανεβάζουν και μοιράζονται σχεδόν

ο,τιδήποτε, στην πιο δημοφιλή δωρεάν 3D βιβλιοθήκη μοντέλων του κόσμου.

Αναζητήστε χιλιάδες προϊόντα του 

πραγματικού κόσμου από 

αναγνωρισμένες μάρκες. Αναδείξτε 

με ακρίβεια το τελικό αποτέλεσμα με 

έτοιμες προς πώληση συσκευές, 

έπιπλα, είδη πατώματος και άλλα 

υλικά. 

Ξέρουμε ότι είστε περήφανοι για 

αυτά που δημιουργείτε στο 

SketchUp. Και θα έπρεπε! 

Μοιραστείτε μοντέλα με την 

κοινότητα και εμπνεύστε άλλους με 

τα σχέδιά σας. 

Εξερευνήστε μια απέραντη 3D βιβλιοθήκη

Σύνθετη αναζήτηση

Έχετε πρόβλημα να βρείτε αυτό 

που ψάχνετε; Χρησιμοποιήστε την 

σύνθετη αναζήτηση και φίλτρα για 

να περιορίσετε το πεδίο και να 

βρείτε το ιδανικό μοντέλο για τις 

ανάγκες σας. 

Κοινοποίηση προϊόντος

Έχετε κάποιο προϊόν που ίσως άλλοι 

θέλουν να αγοράσουν; Αυξήστε τη 

δημοτικότητα του προϊόντος και 

αναπτύξτε το πελατολόγιό σας με 

την κοινοποίησή του σε εκατομμύρια 

πιθανούς αγοραστές. 

Συνεχής ροή

Το Extension Warehouse είναι 

πλήρως ενσωματωμένο στο 

SketchUp. Κινηθείτε σε γρήγορο 

ρυθμό με την εισαγωγή μοντέλων 

απευθείας στο project, 

χρησιμοποιώντας την εφαρμογή. 

Ανακαλύψτε 

οτιδήποτε

Προϊόντα πραγματικού 

κόσμου
Μοιραστείτε

Επισκεφτείτε sketchup.com/3d-warehouse για να μάθετε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Περιεχομένων

http://sketchup.com/3d-warehouse


Από 3D μοντέλο σε 2D σχέδια
Μεταφράστε τις ιδέες σας και τα σχέδια σας με ευκολία. Συνδυάστε μοντέλα του SketchUp 

με κείμενο και 2D vector εικονογράφηση για όμορφες παρουσιάσεις και τεχνικές εκθέσεις.

www.yoursketchup.com

LayOut Επαγγελματικές τεχνικές παρουσιάσεις



Παρουσιάστε σχεδιαστικές 

λεπτομέρειες, υλικά και την 

κατασκευαστική ροή. 

Χρησιμοποιήστε το LayOut για να 

διασφαλίσετε ότι τα σχέδιά σας θα 

δείξουν πραγματικά την πρόθεσή 

σας.

Προσαρμόστε την κλίμακα του μοντέλου σας στο χαρτί σας και προσθέστε το

περιεχόμενο που χρειάζεται ώστε να εξελίξετε το έργο σας. Το καλύτερο; Κάθε

αλλαγή στο 3D μοντέλο σας, εφαρμόζεται αυτόματα στα 2D σχέδιά σας.

Παράγετε γρήγορα και εύκολα 

σχέδια με ακρίβεια από 3D μοντέλα 

σε οποιαδήποτε κλίμακα. 

Συνδυάστε τα τοπογραφικά σχέδια 

και τις κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες σε ένα σχέδιο. 

Εμφανίστε αυτόματα σχετικές 

πληροφορίες από δεδομένα στο 

3D μοντέλο σας. Προσθέστε 

σημειώσεις στις παρουσιάσεις 

σας με pricing, links και IFC tags. 

Επικοινωνήστε ξεκάθαρα

Ρυθμιζόμενα title blocks

Προσαρμόστε στις ανάγκες και στην 

αισθητική σας την οργάνωση των 

σχεδίων σας, μέσω των 

ρυθμιζόμενων title block templates 

για κάθε είδους εγγράφα και 

παρουσιάσεις. Η διατήρηση του 

brand σας το κάνει σίγουρα πιο 

εύκολο.   

Παρουσιάστε τις επιλογές

Πάρτε καθοριστικές σχεδιαστικές 

αποφάσεις πιο γρήγορα και 

καλύψτε όλες τις γωνίες. 

Συγκεντρώστε πολλαπλές επιλογές 

σχεδιασμού και εναλλαγές σε ένα 

μέρος, για γρήγορη αναθεώρηση 

από τους ενδιαφερόμενους. 

Ανανέωση  Διαστάσεων

Χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο 

μοντέλο σας; Κανένα πρόβλημα! Με 

ένα κλικ του κουμπιού το LayOut θα 

ενημερώσει τις διαστάσεις και τις 

ετικέτες για να ανταποκρίνονται σε 

κάθε αλλαγή στη γεωμετρία του 

μοντέλου.

Παρουσιάστε τις 

λεπτομέρειες
Σχεδιάστε σε κλίμακα Προσθέστε σημειώσεις

Επισκεφτείτε sketchup.com/layout για να μάθετε περισσότερα

LayOut Επαγγελματικές τεχνικές παρουσιάσεις

http://sketchup.com/layout
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