10 program
som hjälper dig
rita drömhuset
Program

3d Home Architect

Beskrivning

I 3d Home Architect kan du
rita både hus och trädgård.
Programmet har avancerade
funktioner för ljussättning
och är fokuserat på själva
3d-visualiseringen snarare
än ritningen. Du kan också
plantera växter i din trädgård
och se dem växa!

87 mm

Kontakt/
gratis testversion
Systemkrav

www.3dhaonline.com /
www.softpedia.com
Dator med 64 MB ram, 700
MB ledigt på hårddisken;
dvd-läsare, videokort med
32 MB ram. Internetuppkoppling krävs för aktivering.

Funktioner för 3d
Filformat för export

Ja
Jpg

Filformat för import

Jpg

Cirkapris

40 dollar (cirka 300 kronor).

Billigt

394 mm

Architectural Home
Designer 9.0
Konsumentprogram med
enkla funktioner för både
själva ritningen och även
inredning och design. Du
kan också dela ut dina
ritningar till andra som
använder programmet.
Programmet har bra funktioner för att i detalj rita och
designa både kök och
badrum.
homedesignersoftware.
com
2,4 GHz-processor, 5 GB
ledigt på hårddisken, 2 GB
ram, dvd-spelare. Videokort
med 128 MB för Windows
XP/7, 256 MB för Windows
Vista. Internetuppkoppling
krävs för aktivering.
Ja
Skp,obj,3ds
199 dollar (cirka 1 480
kronor).

Autodesk Revit
Architecture
Proffsprogram framtaget för
arkitekter och konstruktörer.
Förutom att göra ritningar i
2d och 3d kan du också
hålla koll på alla delar som
din ritning innehåller.
Programmet har även
avancerade funktioner för en
rad andra saker som till
exempel miljökonsekvenser
för ditt bygge.
www.autodesk.se

Floorplanner

Google Sketchup

Paint

Mycket enkelt att använda
och att dela med sig av sina
skapelser. I gratisversionen
kan du maximalt ha tre
våningar på ditt hus. Vill du
exportera högupplösta bilder
från Floorplanner får du
uppgradera ditt konto.

I Google sketchup är det lätt
att rita i 2d, Sedan gör du
ditt objekt till 3d med några
klick. Sketchup kan exportera till tiff, jpg och png.
Köper du pro-versionen kan
du importera och exportera
dxf- och dwg-filer.

Paint ingår i Windows och är ett
enklare ritprogram som i första
hand inte är till för att rita hus.
Men det funkar utmärkt som
komplement till papper och
penna. Det svåra är att få till rätt
skala, framför allt när du ska
skriva ut.

www.floorplanner.com

sketchup.google.com

Intel Pentium 4 eller AMD
Athlon dual core processor,
3 GHz eller högre med
sse2-teknik. 3 GB ram. 5
GB ledigt på hårddisken.
Windows XP/Vista/7. Internet Explorer 7 eller senare.
Ja
Dxf, dwg, pdf, gif, jpg, png,
eps och många fler.
Dxf, dwg med flera.

Firefox eller Explorer. Annars
inget speciellt, men ju
snabbare bredband desto
snabbare visning av
3d-bilderna.

2 GB ram, 500 MB ledigt på
hårddisken, Net Framework
2, Internet Explorer 6 eller
senare. Windows Media
Player eller Quicktime 5.

Ja
Jpg, tiff.

Cirka 60 000 kronor.

Gratis med reklam (29-299 Gratis. 495 dollar (3 700
dollar per år i proffsversion). kronor) för proffsversionen.

s
För proff

Punch! Home & Landscape
Design Suite
Program för att rita både hus och
trädgård. Har funktioner som gör
att du kan uppdatera en sak och
så följer det med i hela huset.
Du kan också dela skärmen så
att du ser planritning och
3d-renderingen bredvid varandra.

Smartdraw

Sweet Home 3d

Är i första hand till för att visualisera flödesscheman, tidslinjer
eller organisationsskisser. Men
programmet har också funktioner
för planritningar och trädgårdsdesign. Programmet är fullt
kompatiblet med Microsofts
Office-paket.

Ett gratisprogram som du kan
Turbocad Designer är ett
köra på webben eller ladda ner. professionellt program med stöd
I Sweet Home 3d kan du
för de flesta cad-formaten.
importera en ritning som du
skannat in och sedan fortsätta på
den i programmet.

finns på cd:n

finns på cd:n

Jpg, tiff.

Gratis

Turbocad Pro 17

www.microsoft.se / Ingår i
Windows
Windows

www.punchsoftware.com /
www.download.com
512 MB ram, 4,5 GB ledigt på
hårddisken, dvd-läsare, 64 MB
videokort. Intel Pentium 3, Celeron, eller motsvarande. Windows
XP eller högre.

www.smartdraw.com

www.sweethome3d.eu

www.turbocad.com

256 MB ram, 3 GB ledigt på
hårddisken. Windows 2000/XP/
Vista.

Windows 98 och senare.

Pentium IV-processor, 300 MB
ledigt på hårddisken. dvd-läsare,
Windows XP/Vista/7.

Ja
Jpg, tiff, png.

Nej
Jpg, bmp, gif, png.

Ja
Dxf, dwg.

Ja
Png, pdf, video.

Jpg, tiff, png, pdf.

Jpg, png, bmp, gif.

Dxf, dwg.

Gratis om du har Windows.

100 dollar (cirka 740 kronor).

Nej
Importera valfritt filformat från
Office.
Exporterar direkt till valfritt
Office-program eller pdf.
197 dollar (cirka 1 460 kronor).

Ja
Dxf, dwg, pdf, gif, jpg, png, eps
och många fler.
Dxf, dwg, skp (Google sketchup)
och många fler.
1 295 dollar (cirka 9 600 kronor).

Gratis

Obj, lws, 3ds.
Gratis.

Gratis

