
Podejmij wyzwanie! 
Drukarnia  Golem  3D  zaprasza  na
event „Przestrzenne wyzwania – druk
3D”,  który  odbędzie  się  24  stycznia
2016 r.  w Miejskim Domu Kultury w
Częstochowie. 

W jaki sposób powstają przedmioty z naszego otoczenia? Jaki udział w tym procesie mają
nowoczesne  technologie?  Czym są  metody  przyrostowe i  dlaczego  druk  przestrzenny
otwiera przed nami nieskończone pole możliwości urzeczywistniania własnych pomysłów?
Na te i wiele innych pytań odpowiedzą pracownicy Drukarni Golem 3D i goście z FabLab
Kielce,  podczas  eventu  „Przestrzenne  wyzwania  –  druk  3D”,  który  odbędzie  się  24
stycznia 2016 r., w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie, przy ul. Łukasińskiego 50/68. 
Oprócz  wykładów  na  temat  druku  przestrzennego,  program  obejmuje  prezentacje
drukarek 3D i wydruków oraz panel warsztatowo-dyskusyjny. Będzie można porozmawiać
z  prelegentami,  specjalistami  w  zakresie  druku  3D,  gotowymi  zaspokoić  zaostrzony
prezentacjami apetyt na wiedzę. Kto chce zobaczyć na żywo jak powstaje wydruk 3D oraz
obejrzeć z bliska gotowe wydruki  3D – i  to  nie  przez szybę gabloty  – nie  może tego
przegapić! 

Dostępne będą stanowiska komputerowe, przy których fachowcy z Drukarni Golem 3D
pokażą  w  jaki  sposób  przygotować  przykładowy  obiekt  do  druku,  a  osoby  pragnące
spróbować swoich  sił  będą mogły  podjąć  takie  wyzwanie  pod ich  czujnym okiem.  Na
własne  oczy  będzie  można  przekonać  się  jak  komputer  „widzi”  obiekty,  a  drukarka
warstwa po warstwie je materializuje. 

Start imprezy o godz. 16.00. Brak ograniczeń wiekowych – dla odbiorców od 0 do 100 lat.
Wstęp wolny. Szczegółowy program dostępny na stronie internetowej Drukarni Golem 3D. 

-----
Drukarnia  Golem  3D  oferuje  usługę  druku  przestrzennego,  skanowania  3D,
projektowania  3D parametrycznego  i  klasycznego.  Doświadczenie  w branży  druku  3D
zdobywamy  od  2010  r.  Pracujemy  na  drukarkach  Golem,  zaprojektowanych  i
wytworzonych w Polsce. Nasze usługi to gwarancja profesjonalizmu i  wysokiej  jakości.
Swoją ofertę kierujemy do Klientów biznesowych oraz osób prywatnych.  Poza realizacją
zleceń oferujemy także nieodpłatną pomoc autorom nowatorskich projektów – Mecenat
Druku 3D. Zespół Drukarni Golem 3D tworzą ludzie z pasją.  Z pełnym zaangażowaniem
podchodzimy zarówno do  projektów komercyjnych,  jak  i  non  profit.  Stale  poszerzamy
swoją wiedzę w kwestiach technicznych oraz nowinek na rynku. 
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