
Sprawdź jak druk 3D podnosi komfort życia

W  dniach  10-11  marca  2016  r.  na
terenie Targów Kielce odbędzie się
kolejna,  siódma  już  edycja  Dni
Druku 3D, największej i  najstarszej
w Polsce imprezy branży druku 3D i
skanowania  3D.  Jeśli  chcesz
przekonać  się,  w  jaki  sposób
technologia druku 3D może uczynić
Twoje  życie  łatwiejszym  i
wygodniejszym – nie  możesz  tego
wydarzenia przegapić!

Druk 3D znajduje zastosowanie w szybkim prototypowaniu, świetnie nadaje się do
produkcji  krótkich serii  bądź pojedynczych sztuk,  będąc tańszym rozwiązaniem w
porównaniu  do  kosztów  wytworzenia  formy  odlewniczej  czy  wtryskowej  i
uruchamiania  produkcji  seryjnej.  Pozwala  także  na  wytworzenie  obiektów
spersonalizowanych,  czyli  dostosowanych  do  konkretnego  odbiorcy.  Właśnie
optymalizacja  ergonomii  obiektów przy  użyciu  skanowania  3D i  druku 3D będzie
tematem przewodnim na stoisku targowym jednego z wystawców VII Dni Druku 3D,
Drukarni Golem 3D. 

Korzystanie  ze  spersonalizowanych  przedmiotów,  dostosowanych  do  cech
fizycznych  używającego,  czyni  życie  łatwiejszym,  a  pracę  wydajniejszą.  Ułatwia
wykonywanie  codziennych  czynności,  powoduje,  że  żyje  nam  się  wygodniej,
bezpieczniej  i  zdrowiej.  Na  stoisku  targowym Drukarni  Golem 3D  będzie  można
obejrzeć i dotknąć m.in. ergonomiczną nakładkę na mysz komputerową, egzoszkielet
czy  spersonalizowane  względem  użytkownika  kijki  do  nordic  walking.  Ponadto
pracownicy  Drukarni  udowodnią,  że  nawet  niewielkie  wymiary  komory  roboczej
drukarki  3D  nie  są  żadnym  ograniczeniem  i  zapowiadają  zaprezentowanie
efektownych,  wielkogabarytowych  wydruków,  m.in.  1,5-metrowej  długości  makiety
karabinu Barrett,  nieco mniejszej makiety  karabinu snajperskiego Bor  czy makiety
architektonicznej.  Warto  będzie  także  poświęcić  chwilę  uwagi  ultraprecyzyjnym
wydrukom, wykonanym dyszą 0,2 mm oraz odlewom wydruków 3D w metalu. 

Co warto podkreślić, Drukarnia Golem 3D pracuje na autorskich drukarkach Golem,
zaprojektowanych  przez  częstochowianina,  Michała  Liberdę  i  wytwarzanych  w
Częstochowie. Jest to znaczący wyróżnik, jeśli chodzi o branżę druku 3D w Polsce,
gdyż wiele polskich firm pracuje na drukarkach importowanych. 

Dni Druku 3D odbędą się w hali G Targów Kielce, przy ul. Zakładowej 1. Drukarnia
Golem 3D będzie prezentować się na stoisku G27.

---
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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