
3DMAP é o módulo projetado para fabricantes de roupas, estilistas, designers em geral, que necessitem 
ambientar seus projetos de forma rápida e com realidade fotográ�ca. Esta ferramenta é ideal para todas 
empresas que precisem visualizar as próprias criações, sua equipe terá liberdade de criar   e visualizar sem fazer 
amostras físicas, pode também gerar catálogos e apresentações comerciais, isso porque 3DMap contorna 
rapidamente um cenário ou um  modelo de roupa, respeitando as sombras, a orientação e proporções  da 
estampa e do objeto original, mantendo os  efeitos tridimensionais presentes na imagem original. 

 Software grafico para vestuário e ambiente 

Você também pode importar sua própria cartela de 
cor ou a referência pantone, de modo que você 
tenha sempre disponível as cores necessárias para 
o patterning; você pode facilmente procurar a cor 
desejada através do código ou navegando nas 
páginas da pasta.

3Dmap fornece uma rápida pré-visualização do 
projeto e você pode gerar in�nitas amostra apartir 
de uma foto. Seu potente motor de renderização, 
gerencia os efeitos de sombra, movimento do tecido 
e a proporção das imagens. Para usar-ló não é 
necessário ter noções de modelagem 3D, essa 
ferramenta te garante criação de projetos e 
catálogos lindos, práticos e de forma 
descomplicada.

A partir de uma imagem “foto” , é fácil gerar a 
grelhas de projeção do objeto que você deseja 
simular, criando o contorno e inserindo os 
segmentos de linhas horizontais e verticais para 
estabelecer o movimento do tecido, as ancoras e 
linhas são modi�cáveis: elas podem ser movidas, 
excluídas ou adicionadas. Com base na imagem ou 
nas cores usadas, é possível editar a cor e a 
intensidade do contorno das grades e linhas.

Grade perspectiva 

Importação de Cartela de Cor 
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Inserir uma imagem textura gerada pelo modulo 
ColorInstinct no formato SCN, junto com as variantes 
compiladas, você terá uma prévia da coleção a ser 
produzida. Graças a esta opção, você pode navegar e 
selecionar as variantes criadas para obter imagens 
de�nidas com o mesmo padrão ou cores diferentes; 
uma maneira rápida e e�ciente de fazer 
apresentações e catálogos altamente pro�ssionais 
em um curto espaço de tempo.

Durante a criação de contorno, com o comando 
CTRL + Z é possível voltar, e com o comando Pan 
para mover-se na imagem. Ao salvar o projeto, o 
usuário terá a possibilidade de modi�car ou inserir 
novas ideias a qualquer momento, mantendo os 
objetos criados e as con�gurações escolhidas. 
Quando o projeto for concluído, você pode exportar 
a imagem em formato JPEG ou TIFF na resolução 
que preferir.

Inserir variantes e textura

Geração de Grade e Objeto 

Arquivamento do projeto

Uma vez que a grade respectiva é gerada, você 
pode escolher que modalidade e aplicar o 
patterning, de tipos e efeitos diferentes, como a cor 
plana, desconsiderar o brilho da imagem, as 
sobreposições de cor ou textura, manter as sombras 
e efeitos de luz presentes na imagem e no tom 
selecionado.


