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ателиемакети
Изработка на архитектурни макети

Професионално Ателие зА МАкети

ателие Макети е професионално студио за изработка на 
широк спектър от разнообразни типове макети в зависимост 
от основното им предназначение - от условно схематични 
визуализации в проектна фаза до детайлни и прецизни 
изложбени макети.

  * Макети на сгради с различно предназначение
  * Макети на жилищни комплекси от затворен тип
  * Макети на промишлени обекти
  * Градостроителни макети
  * Макети на голф игрища и прилежащи терени
  * Топографски и ландшафтни макети

В изработените от нас макети може да бъдат включени 
елементи на осветление с различна сложност, което 
значително допринася за изключително силното 
положително въздействие на макета. Прецизно изпълненият 
макет е възможно най-добрата реклама за всеки проект.
вестиционни намерения.
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Защо Архитектурен МАкет

архитектурните макети са незаменимо средство за 
представянето на строителния проект пред инвеститори 
и клиенти. Моделът не само създава изключително важно 
впечатление и оставя силна емоция, но и дава възможност 
за стимулираща и запомняща се презентация. 

само с един бърз поглед върху макета може да се добие 
визуална представа за това как ще изглежда бъдещата 
сграда, улица или жилищен комплекс. факторът време 
днес е по-важен от всякога при вземането на решения. а 
няколкото първоначални секунди пред макета може да се 
окажат от решаващо значение за решението на Вашия 
клиент или инвеститор и именно поради това качествено 
и прецизно изпълненият макет е важен етап от цялостната 
подготовка на сериозния инвестиционен проект.

наличието на добре изработен и впечатляващ архитектурен 
макет представя един проект по възможно най-добрия 
начин и внушава доверие в сериозните Ви инвестиционни 
намерения. инвестиционни намерения.
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Защо дА изберете Ателие МАкети

Макетирането на практика е труден и дълъг процес и изисква 
специално и особено търпеливо отношение, което, ако е 
изпълнено професионално, ще се изплати впоследствие 
с един съвършен умален модел на Вашия проект, с който 
ще впечатлите клиентите си. необходимо е абсолютно 
спазване на зададения мащаб с точност до милиметър, 
внимание към детайла и безкомпромисност към качеството 
на извършваната работа. обикновено изработката на един 
макет е свързана с дни на търпеливо ръчно изготвяне на 
малки детайли, сглобяването им, отново на ръка, с прецизно 
внимание към мащаба, ръчно нанясане на оцветяването на 
подмакетника и на всеки отделен детайл.

Поради това е от първостепенна важност да доверите 
Вашия проект на специалисти, доказали се в практиката 
си и с прецизни макети в портфолиото си, изпълнени на 
експозиционно ниво с максимална детайлизация. именно 
такива първокласни професионалисти са екипът архитекти, 
макетисти, художници и майстори на ателие Макети.


