
Medical,Architecture,Education,Historical and Museum Architecture, Defense, Facial Reconstructions,Toys, Art and
Sculpture ,Sporting Goods and Shoes, Industrial Machinery,Medical Equipment, Automotive,Jewelry and Dental 
Medical Equipment products are becoming more and more challenging. Products are designed with maximum
efficiency from the perspectives of both design and production. 3d personalized implants are made by our company.
Art and historical Models/reconstactions are vitally important in enabling clients to visualize completed versions of
proposed projects. Reverse engineering slash the manpower and time required to create detailed, accurate scale
models that effectively communicate the unique concept of each design to the client. They replicate fine design
elements to scale exceptionally , at a fraction of the cost of fabricated or hand-built models.

3D facial reconstruction, 3D personalized implant, art and historical artifacts reconstruction/restoration, 3D
photogrammetry machine/3D scanning device 
3D facial recontruction method with ABAB method, developed by our company. Reconstruction and restitution of art and
historical artifacts.Object and earth modeling with 3D photogrammetry method.3D modeling with drone photogremetry
method.
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Firma Hakkında
 
About Company

ABN COMPANY, www.3DataCENTER, özel ve karmaşık
malzemelerin oluşturulmasında kullanılmak üzere 3D
teknolojisinin kullanılabilirliğini ,tersine mühendislik, tıp,
tarih, endüstri ve mimar uygulamalarına genişletmek
amacıyla kurulmuştur. Kâr amacı gütmeyen misyonun
bir parçası olarak, 3DataCENTER'ın amacı, malzeme
üretimi için mevcut teknikleri geliştirmek için ticari
endüstride tipik olarak kullanılan teknolojiyi uyarlamaktı.
3DataCenter, başlangıcından bu yana, özellikle tıp,
mimar, müze, sanat ve diğer sektörlere hitap eden 3D
tarama, baskı, CNC frezeleme ve kaplama
teknolojilerinin geliştirilmesinde ön saflarda yer almıştır.
Bu diğer endüstrilerle birlikte çalışmak, bugün piyasada
geliştirilen ve kullanıma sunulan araç ve malzemelerin
ilerlemesine hizmet etmeye devam eden bir diyalog
açtı. Tecrübeli kadromuz adına; 3DataCenter, sanat
mühendisliği ve teknolojinin mükemmel evliliğini
sunmaktan gurur duyar. Bir sonraki projenizde sizinle
nasıl ortak olabileceğimizi tartışma fırsatını dört gözle
bekliyoruz.

The ABN COMPANY, www.3DataCENTER , was established
with the purpose to expand the availability of 3D
technology to reverse engineering,
medical,historical,industry and architects applications for
use in creating special and complex materials. As part of
the nonprofit mission, the goal of 3DataCENTER was to
adapt the technology typically used in commercial
industry in order to advance techniques available to
manufacture materials. Since its inception, the
3DataCenter has been on the forefront of developing 3D
scanning,printing, CNC milling and coating technologies
that specifically cater to medicals,architects, museum
,artists and the other industry. Working in tandem with
these other industries has opened a dialog that
continues to serve the advancement of tools and
materials developed and made available on the market
today. On behalf of our seasoned staff; the 3DataCenter
is proud to offer the perfect marriage of art-engineering
and technology. We look forward to the opportunity to
discuss how we might partner with you on your next
project.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
 
Company Projects and Works

Tıp, mimari, eğitim,sanat ve müze
mimari/rekonstraksiyon, yeniden yüzlendirme,oyuncak,
sanat ve heykelcilik,ve diğer endüstri sektörler... 
Tıbbi Ekipman ürünleri giderek daha zorlu hale geliyor.
Ürünler hem tasarım hem de üretim açısından
maksimum verimle tasarlanmaktadır.Kişiye özel implant
tasarımları firmamızca yapılmaktadır. Sanat ve tarihi eser
modellemeleri/yeniden onarımı, müşterilerin önerilen
projelerin tamamlanmış versiyonlarını görselleştirmesini
sağlamada hayati derecede önemlidir. Tersine
mühendislik, her tasarımın benzersiz konseptini müşteriye
etkin bir şekilde ileten ayrıntılı, doğru ölçekli modeller oluşturmak için gereken insan gücünü ve zamanı azaltır.
Fabrikasyon veya el yapımı modellerin maliyetinin çok altında, olağanüstü doğru bir şekilde ölçeklendirmek için ince
tasarım öğelerini çoğaltırlar.

www.3DataCenter.com

Firma Ürünleri
 
Company Products

3boyutlu Yeniden Yüzlendirme, 3Boyutlu kişiye özel
implant, sanat ve tarihi eser
rekonstraksiyonu/restitüstonu, 3 boyutlu fotogrametri
makinası/3 boyutlu tarama cihazı 
Firmamızca geliştirilen, ABAB metodu ile 3 boyutlu
yeniden yüzlendirme yöntem. Sanat ve tarihi eserlerin
rekonstraksiyonu ve restitüksiyonu. 3 boyutlu
fotogrametri yöntemi ile obje ve yeryüzü modelleme.
Drone ile fotogremetri yöntemi ile 3 boyutlu modelleme.

www.3DataCenter.com


