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Συγκέντρωση 3D δεδομένων για δόμηση Κτιριακών
Πληροφοριακών Μοντέλων (BIM)
Παραγωγή 2D & 3D αρχιτεκτονικών σχεδίων
Αποτυπώσεις – μοντελοποιήσεις μνημείων
πολιτισμικής κληρονομιάς
Αποτύπωση σύνθετων βιομηχανικών
εγκαταστάσεων
3D οπτικοποίηση εσωτερικών χώρων & virtual reality
Γεωμετρικές τεκμηριώσεις κτιριακών κατασκευών

Ιδανικές λύσεις για 

Ενοικίαση Λύσεων 3D Scanning / Reality Capture

Μισθώστε μια 
λύση 3D Scanning
και ολοκληρώστε
οποιοδήποτε project  
τρισδιάστατης
αποτύπωσης.

www.metrica.gr
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Ενημερωθείτε
για νέες τεχνολογίες & τις

διαθέσιμες λύσεις 3D Scanning και
εργαστείτε με τον εξοπλισμό που

σας ταιριάζει.
 

Συμβουλευτείτε μας 
για να σας κατευθύνουμε στην
κατάλληλη λύση για την εργασία
σας και να αναλάβουμε την
καθοδήγηση και εκπαίδευση σας.

Matterport Pro2 3D Camera
Από την τεκμηρίωση as-built έως την γρήγορη,
αποτελεσματική διενέργεια μετρήσεων και την δημιουργία
3D εικονικών περιηγήσεων η Matterport τα προσφέρει όλα με
απόλυτη ευκολία, εξαιρετική ταχύτητα και την επιθυμητή
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ακρίβεια.

Leica BLK360
Mικρός, ευέλικτος και εύκολος στη χρήση, είναι ιδανικός για
τρισδιάστατη τεκμηρίωση κάθε χώρου. Η χρήση του με την
εφαρμογή Leica Cyclone FIELD 
επιτρέπει στους χρήστες τον έλεγχο των σαρώσεων τους σε
πραγματικό χρόνο.

Leica BLK2GO
Φορητός σαρωτής laser, ιδανικός για 3D αποτύπωση
σύνθετων χώρων με ταχύτητα και εξαιρετική απόδοση. Χάρη
στις τεχνολογίες LiDAR, SLAM (simultaneous localisation and
mapping) δίνει πλήρη ελευθερία κινήσεων στους χρήστες
ενώ παράλληλα εγγυάται αξιόπιστα αποτελέσματα και
εξαιρετική ποιότητα point cloud.

Leica BLK3D
Εύχρηστη λύση 3D μέτρησης σε πραγματικό χρόνο.
Συνδυάζοντας αισθητήρες μέτρησης, λογισμικά και
τεχνολογίες επεξεργασίας δεδομένων πραγματοποιείτε
μετρήσεις στις ληφθείσες εικόνες με ακρίβεια
επαγγελματικής ποιότητας. Κάθε εικόνα είναι μια πλήρης και
ακριβής τρισδιάστατη τεκμηρίωση του χώρου που μελετάτε..

www.metrica.gr
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Εξοικονομήστε χρόνο χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και όργανα τελευταίας γενιάς.
Διευρύνετε το πεδίο εφαρμογών του γραφείου σας και διεκδικήσετε νέα project.

Συνεργαστείτε με τους έμπειρους συνεργάτες μας και βρείτε τον ιδανικό εξοπλισμό για κάθε εργασία.
Εργαστείτε με καινούργιο εξοπλισμό δοκιμάζοντας όλες τις δυνατότητες σε πραγματικές συνθήκες.

 


