
Tarifes renders
www.ilustra3d.com

info@ilustra3d.com

Preu A /unitat     Preu B /unitat

Bany

Dormitori

Cuina

Menjador

Sala d'estar

Zones comunes tipus:

Gimnàs particular, bodega, garatges…

Preu A /unitat     Preu B /unitat

50€ - 250€ 50€ - 150€

Espai tipus:

Consulta, recepció, botiga petita
Negocis de grans dimensions tipus:

Bar/restaurants, grans botigues…

Oficines amb més d'una estança

*segons dimensions - preu segons projecte

Preu A /unitat     Preu B /unitat

Petits exteriors tipus:

Terrassa, jardí, petites façanes…

Casa unifamiliar 250€ - 350€ 200 €            

250€ - 300€ 200 €            
400 €            

Preu /unitat     

30€ - 100€

30€ - 100€

15 €              

100€ - 300€

50€ - 200€

Característiques

A partir del segon render d'una mateixa estança, el preu es redueix a la meitat

SUPLEMENTS

Render de producte

Modificació de materials, decoració…

Renders nocturns

Afegir persones als renders

Planta 3d - preu segons tipus de projecte

130 €            

Edificis amb pocs detalls
Edificis amb detalls, cases adossades, hotels…

Conjunts residencials, urbanitzacions… consultar preu

100 €            

150 €            

350€ - 500€     
5 imatges

250 €            

RENDERS EXTERIORS

Tipus d'espai

180€ - 230€

RENDERS NEGOCIS

* Preus orientatius, es farà pressupost per cada projecte

RENDERS VOLUMÈTRICS / ESQUEMÀTICS
Característiques Preu

Renders sense textures, materials ni il·luminació. a partir de 50 €

RENDERS ESPAIS INTERIORS

Tipus d'espai

100€ - 150€ 80 €              

150€ - 200€ 120 €            

130€ - 180€

100 €            

200€ - 300€

Tipus d'espai

Mobles senzills, estands, aparadors…

150€ - 200€
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Preu /unitat     

50€ - 100€

50€ - 100€

Preu A:

Preu B: 

FOTOMUNTATGES

Característiques

Creació d'elements 3D per al fotomuntatge

Fotomuntatge

Preu base per las renders realistes

Renders que no necessiten ser tan realistes pel que fa a 

il·luminació i materials. També quan hi ha un modelatge  

ràpid, que no importi la marca o model dels mobles, 

només per entendre l'espai. Preu per projectes complets 

on es demana varies estançes.
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