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Hiç yavaşlatıldığınızı hissettiniz mi? 

Karmaşık Detaylar 
 
Tasarımınızın ayrıntılarını özelleştirme-
nin Drawea' dan daha hızlı bir yolu yok. 
Geleneksel programlar çok karmaşık. 
Basit kat planlayıcılar genellikle pratik 
değil. 

Farklı Programlarla Uğraşma 
 
Tasarımınızın ayrıntılarını özelleştirmenin Drawea' 
dan daha hızlı bir yolu yok. Geleneksel programlar 
çok karmaşık. Basit kat planlayıcılar genellikle pra-
tik değil. 

Sürekli 3D Model Arayışı 
 
Tasarımınızın ayrıntılarını özelleştirmenin Drawea' 
dan daha hızlı bir yolu yok. Geleneksel programlar 
çok karmaşık. Basit kat planlayıcılar genellikle pratik 
değil. 

Anlamsız Bekleme Süreleri 

En kötü şey, müşterilerinizin sonsuz revizyon is-
tekleri olduğunda tekrar tekrar render almak. Yük-
sek fiyatlı cihazlara ihtiyaç olmadan ve saatlerce 
render beklemeden bulutta render alın. 

İç Mimarlar için Drawea Burada 

KULLANIM ALANLARI / MİMARLAR 

Kolayca Özelleştirin 

Sürükle ve bırak deneyiminin yanı sıra Drawea, tasarımınızı en 
ince ayrıntısına kadar özelleştirmenize yardımcı olacak 10 akıllı 
modül sunar. Karmaşık döşemeyi, çok katmanlı tavanı, karma-
şık dış yapıyı kolayca düzenleyebilirsiniz. 

Dakikalar içinde Render 

Drawea, göz alıcı 4K görüntüleri dakikalar 
içinde sunabilir. Her şey bulutta gerçekleştiği 
için donanım kurulumunuz hakkında endişe-
lenmenize gerek yok. Hatta onları müşterile-
riniz için daha ilgi çekici hale getirmek için 
panoramalar oluşturabilirsiniz. 

Geniş Model Kütüphanesi 

Sürükle ve bırak deneyiminin yanı sıra Drawea, tasarımınızı en 
ince ayrıntısına kadar özelleştirmenize yardımcı olacak 10 akıllı 
modül sunar. Karmaşık döşemeyi, çok katmanlı tavanı, karma-
şık dış yapıyı kolayca  
düzenleyebilirsiniz. 
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KULLANIM ALANLARI / MOBİLYA MARKALARI 

Uzun Tasarım Süreçleri 

Müşterileriniz için özelleştirilmiş çözüm-
ler tasarlamak son derece zaman alıcı. 
Drawea, uzun tasarım süreçlerini daha 
verimli ve etkili hale getirir.  

Pazarlama Zorlukları 
 
Doğru hedef kitleyi hedeflemek giderek daha ma-
liyetli ve zor hale geliyor.  

Artan Müşteri Beklentileri 
 
Müşteriler, özellikle genç tüketiciler, artık sıkıcı ve 
statik tekliflerden memnun değil. Aldığınız 4K ren-
derlar ile müşterilerinizi rahatlıkla etkileyin.  

Video Prodüksiyon Maliyetleri 
 
Tanıtım videosunu maliyetlerinizi, Drawea 'nın 360 
derece panorama görüntüsü özelliği ile azaltın.  

Drawea ile Tüm Süreç Daha Verimli 

Ekibinizi ve distribütörlerinizi, tasarım ve render süresini 
günlerden saatlere, saatlerden dakikalara indirecek olan 
Drawea ile donatın.  
 

Sizin için bir 3D ürün kataloğu oluşturarak  
başlamanıza yardımcı olabiliriz.  

Müşterilerinizi Etkileyin 

Drawea ile artık yalnızca göz alıcı 4K renderlar ile 
değil, aynı zamanda tümü dakikalar içinde oluştu-
rulan etkileşimli panoramalar ve 720°'lik görüntüler 
ile müşterilerinizi gelecekteki evlerine çekebilirsi-
niz.  

Marka Bilinirliğinizi Arttırın 

Markanızın dünyadaki tüm Drawea tasarımcılarına  
sunulması için ürünlerinizi genel kütüphanemize koyun. 
Hedef pazarınıza girmek için çok fazla zaman ve para harca-
manıza gerek yok . 
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KULLANIM ALANLARI / SERAMİK MARKALARI 

Drawea’ nın seramik markaları için avantajları 

 Sektörde eşi benzeri bulunmayan modül sayesinde Drawea tasarımcıları, güncel ve 
stoklu ürünlerinizi müşterilerine kolayca sunup uygulayabilirler. Hedef pazara ulaşmak 
hiç bu kadar kolay olmamıştı. 

 Showroomda hayal etmek yerine ,kendi alanlarında ürünlerinizi dakikalar içerisinde 
görüp beğenip alabilirler. 

 Mağazada showroom oluşturma maliyetleri yerine sanal showroomlar oluşturup müş-
terilerinize VR keyfiyle ürünlerinizi tanıtabilirsiniz. 

 

Seramik markalarının geleceği burada! 

 

“Binlerce tasarımcının bir click uzağında ve hedef pazara 
bu kadar yakın olmak hiç mümkün olmamıştı” 
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KULLANIM ALANLARI / ÖZEL MODÜLLER 

02. Karolaj Modülü 

 Profesyonel zemin kaplamalarının en kolay hali Drawea’ da. 

 Önceden tanımlanmış karolaj planlarını zemininize sürükleyip bırakabilirsi-
niz. 

 Hazır karolaj planlarının yetmedği yerde özel çizim yapabilirsiniz. 

 İsterseniz AutoCad ortamında hazırlanmış dwg veya dxf formatındaki sujeti 
kesim planlarınızı Drawea’ ya yükleyebilirsiniz. 

 Kütüphanede çeşitli ebat, renk, materyaldeki hazır elemanları kullanarak 
bütün zemininizi kaplayın. 

 Türkiye pazarında bulunan seramik marklarının güncel ürünlerini tasarımı-
nızda kullanabilir, teklifinize otomatik olarak koyabilirsiniz. 

 Derz rengini, kalınlığını ve yüksekliğini belirleyebilirsiniz. 

 Kaplama malzemesinin kalınlığı, kenarlara göre pah durumu ve açısı, yerle-
şim başlangıcı, yerleşim açısı gibi düzenlemeleri yapabilirsiniz. 

 Tek tıkla dwg çıktısı alarak bütün projenizin zemin planı elinizde olur. 

01. Mutfak Modülü 

 Sektörde bulunan mutfak tasarım programlarının aksine bulut performan-
sıyla mutfak tasarıma dair her şey Drawea ile mümkün. 

 Kat planı çiz 

 İstediğin mutfak modüllerini yerleştir 

 Yapay zeka ile kapak/çekmece oluştur 

 Yapay zeka ile tezgah oluştur 

 Yapay zeka ile süpürgelik oluştur 

 Yapay zeka ile ışık bandı oluştur 

 Bütün yapılan tasarımın tarzını tek tıkla değiştir 

 Yapay zeka ile dekore et 

 Tek tıkla aksesuar donanımını kur 

 Kesim ölçülerini Excel’ e çıktı al 

 Kurumsal hesaplar kendi kullandığı panellerin kalınlık, ebat, materyal gibi 
özelliklerine göre fiyatlarını girerek ürün teklifi hazırlayabilirler. 

 4K ve panoramik render alarak müşterilerinizi etkileyin. 

03. Tavan Modülü 

 Geleneksel programlarda bulamayacağınız bir özellik daha. 

 Özgürce istediğiniz kadar katmanı birleştirip oluşturabileceğiniz gizli ışık 
bandı oluşturma özelliğiyle tanışın. 

 Tavanda istediğiniz istedğiniz yüzeyin kesit ayarlarına girerek, kütüphane-
de bulunan yüzlerce çeşit kartonpiyer seçebilir, istediğiniz kesiti uygulaya-
bilirsiniz. 

 Kesit ayararında “Işık bandı oluştur” ‘a basarak led döşeyebilir, ışık renk ve 
parlaklık ayarlarını isteğinize göre düzenleyebilirsiniz. 

 Önceden hazırlanmış olan onlarca çeşit tavan tipini sürekle & bırak meto-
duyla tavanıza yapay zeka ile kolayca adapte edebilirsiniz. 

 Tek tıkla bütün projenizin tavan planlarını dwg formatında çıktı alabilirsi-
niz. 

04. Gardrop Modülü 

 Modüler bir şekilde istediğin özelliklerde giyinme dolabı tasarla 

 İstediğin giyinme modüllerini yerleştir 

 Yapay zeka ile kapak/çekmece  oluştur 

 Yapay zeka ile baza oluştur 

 Yapay zeka ile raf altı veya yanlarına gizli ışık profili yerleştir 

 Bütün yapılan tasarımın tarzını tek tıkla değiştir 

 Yapay zeka ile dekore et 

 Tek tıkla aksesuar donanımını kur 

 Kesim ölçülerini Excel’ e çıktı al 

 Kurumsal hesaplar kendi kullandığı panellerin kalınlık, ebat, materyal gibi 
özelliklerine göre fiyatlarını girerek ürün teklifi hazırlayabilirler. 

 4K ve panoramik render alarak müşterilerinizi etkileyin. 

 Tek tıkla dwg çıktısı alarak bütün projenizin zemin planı elinizde olur. 
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KULLANIM ALANLARI / ÖZEL MODÜLLER 

06. Duş Modülü 

 Sistemsel duşakabin tasarımı yap 

 Hazır buhar odası ve sauna sistemlerini kullan ve düzenle 

 Klozet, pissuar, su tankı, duş ekipmanları, havluluk gibi çeşitli özel modüller-
den faydalan. 

 Tek tıkla dwg çıktısı alarak tasarladığınız duş odasını CAD ortamına aktarabi-
lirsiniz. 

05. Sistem Dolabı Modülü 

 Standart dolap, makyaj masası, bölme dolap, ayakkabılık, çalışma masası, 
şaraplık, duvar paneli gibi ürünleri sıfırdan tasarlayabilirsiniz. 

 Gerekli hazır modüllerden başlayabilir veya sıfırdan tasarım yapabilirsiniz.  

 Yapay zeka ile kapak/çekmece oluştur 

 Yapay zeka ile süpürgelik/baza oluştur 

 Yapay zeka ile raf altı veya yanlarına gizli ışık profili yerleştir 

 Bütün yapılan tasarımın tarzını tek tıkla değiştir 

 Yapay zeka ile dekore et 

 Tek tıkla aksesuar donanımını kur 

 Kesim ölçülerini Excel’ e çıktı al 

 Kurumsal hesaplar kendi kullandığı panellerin kalınlık, ebat, materyal gibi 
özelliklerine göre fiyatlarını girerek ürün teklifi hazırlayabilirler. 

 4K ve panoramik render alarak müşterilerinizi etkileyin. 

07. Kapı/Pencere Modülü 

 Çok çeşitli kapı ve pencere sistemlerini kullanarak detaylarını özelleştirebi-
lirsiniz. 

 Kol, menteşe, kilit, malzeme, model, kanat sayısı gibi çeşitli özellikleri dü-
zenleyin. 

 Tarz seçeneklerinden kasa tipi, kanat profili, cam karolajı gibi özellikleri 
düzenleyebilirsiniz. 

 Yapılan tasarım tek tıkla dwg formatına aktarılır. 

 Kurumsal müşteriler maliyet hesaplarını yapabilirler. 
 

08. Alüminyum Kapı ve Pencere Modülü 

 Kütüphane modellerine bağlı kalmadan özgürce kapı ve pencere tasarımı 
yapın 

 Hazır şablonlarla başlayarak istediğiniz türde alüminyum sistemleri tasarla-
yabilirsiniz. 

 Kanat sayısı, kasa tipi, kol, menteşe türleri, açılış yönleri, sineklik seçimi gibi 
profesyonel düzeyde sistem tasarımı yapabilirsiniz. 

 Hazır balkon modülüyle kat planınızda hızlı bir şekilde kapalı balkon sistemi 
oluşturabilirsiniz. 

 Düz alanlarınızı 2d tasarıma tıklayarak giydirme cephe sistemi olarak tasarla-
yabilirsiniz. 

 Kış bahçesi modülüyle Cam Işıklık ve Tavan / Skylight sistemi tasarlanabilir. 
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KULLANIM ALANLARI / ÖZEL MODÜLLER 

09. Teklif Modülü 

 Kat planınızda yaptığınız bütün işlemler otomatik olarak metraj sayfanıza 
ekleniyor. 

 Kullandığınız ürünlerin görselleriyle beraber metrajları, birim fiyatları, fire 
payları, işçilik bedellerini de gireceğiniz sayfada son düzenlemeleri yaptık-
tan sonra Excel çıktısı almak sadece bir tık uzakta. 

 Kurumsal hesaplar ihtiyaçlarına göre şekillenebilecek “fiyatlandırma mantı-
ğı oluşturma” imkanına sahip oluyorlar. 

10. Hidro/Elektrik Modülü 

 Sektörün en inovatif özelliklerinden olan bu modül ile projenizin  zayıf akım, 
kuvvetli akım ve elektriksel alt/üst yapı sistemini kurgulayabilir, kablolama 
projesini çıkarabilirsiniz. 

 Temiz/pis su noktalarını belirleyerek basit tesisat projesi çıkarabilirsiniz. 
 

 

“Tasarım dünyasının geleceği 
Drawea’ da” 


