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Kinnisvara

Tartus tegutsev kiiresti arenev
firma Digitaliseerimiskeskuse
OÜ on EASi starditoetuse abil
käivitanud professionaalse
3D-freesimistöökoja. Seal
saavad arvutiekraanil
nähtavatest kahe- ja
kolmemõõtmelistest joonistest
käegakatsutavad prototüübid,
mudelid ja maketid.
Seejuures pole eriti oluline,
mis asjaga on tegemist ning
DIGITALISEERIMISKESKUS
millisest materjalist see
lõigatakse. Nii on firma
valmistanud arhitektidele pleksiklaasist või penoplastist kinnisvaraarenduse makette,
aga ka näiteks detaile heli- ja videotehnikaga tegelejatele ning nukumööbli näidiseid.
Digitaliseerimiskeskuse juhatuse liige Martin Terav selgitab, et freesimisseade on
koordinaatpink, mis lõikab vajaliku detaili selle alla pandud materjalist väga täpselt välja.
Näiteks puidust, penoplastist või alumiiniumist. “Me oleme arvutiga töötanud inimesed.
Nüüd saame sellest tööst midagi käegakatsutavat,” ütleb ta.
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Europe ajakirjanik George
Coats ei hoidnud end tagasi,
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Pelgalt disainigraafika tundmisest ettevõtmise puhul Terava sõnul ei piisa, on vaja olla
kursis ka töödeldavate materjalidega, millest lõigatakse. Neid oskusi ja vilumusi
täiendatakse Digitaliseerimiskeskuses pidevalt.
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Eesti suurima teletootja lahutus
Tele- ja filmiproduktsiooni firma Ruut pudenes aprillis
kaheks. Monika Vichmanni juhtimisel eraldub televisioon,
Artur Talvikule ja Kiur Aarmale jääb filmiosa.
Faehlmanni tänaval, ... Loe edasi
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Miilitsate ja madruste lööming Harjumäel
60 aastat tagasi üritas venelasest madrus Harjumäel
Matrossovi
kangelastegu korrata. Sakslasi etendasid nüüd miilitsad.
Oli pühapäev, 16. mai 1948. Tallinnas Harjumäel peeti ...
Loe edasi
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Eesti Ekspressil on õigus Teie kirjutatud kommentaari toimetada ning avaldada
nii Eesti Ekspressi ajalehes kui ka ekspress.ee veebikeskkonnas. Ajalehes
avaldame ainult neid kommentaare, millele on lisatud autori ees- ja
perekonnanimi. Eesti Ekspress ei tasusta kommentaare, välja arvatud juhul, kui
pooled lepivad teisiti kokku.
Teie kommentaar ei ilmu meie veebikeskkonnas automaatselt, vaid pärast seda,
kui toimetus on andnud selleks nõusoleku.

Vorming: Kommentaari kirjutamisel saab baasvormingut kaasa arvata nii:
[b]bold[/b] ja [i]italic[/i]

Üheksa noort meest ühelt kursuselt hakkavad juba homme
eesti kino oma näo järgi muutma. Portreed uudistas Margit
Tõnson.
Filmiharidust on iseseisva Eesti pinnal ikka sporaadiliselt ...
Loe edasi
Tooma ja Matsi-Mihkli rahva poeg
Arnold Rüütli esivanemate kohta tegi suguvõsauurija Fred
Pussi uurimust kasutades ja presidendiga vesteldes
tähelepanekuid Madis Jürgen.
Arnold Rüütli suguvõsas jookseb Rüütli nimi ... Loe edasi
Abilinnapea Boroditši tulutu kinnisvaraäri
Keskerakondlane Deniss Boroditš ehitas kaks aastat kalleid
kodusid. Enda väitel ei teeninud ta sentigi.
Ekspress avastas äriregistrit uurides, et Tallinna
abilinnapea Deniss Boroditš ... Loe edasi
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Mälestus Tõnismäe pronkssõdurist saab väärika kunstilise
rüü Jaak Urmeti ehk Wimbergi (29) libreto alusel valmivas
muusikalis “Pronksivalu ehk Welcome to Estonia”.
Küsimusele, kuidas ... Loe edasi

1. Hea tava on arvustada inimeste mõtteid ja arvamusi, mitte isikuid
endid, ning oma arvamust argumenteerida.
2. Kuriteo, seaduserikkumise, vaenamise, rassismi jmt õigustamine
või sellele õhutamine on kommentaarides keelatud.
3. Ekspressi veebi ilmub kommentaar pärast seda, kui toimetaja on
selle üle lugenud ja avaldamiskõlbulikuks tunnistanud. Ekspress
jätab endale õiguse kommentaari avaldamata jätta.
4. Kommentaaridesse reklaamlinkide ja -tekstide lisamine on
keelatud. Lubatud on viidata konkreetsetele artiklitele ja postitada
selle link, ent mitte lisada üldviidet, näiteks www.epl.ee.
5. Ekspress on liitunud leimiga (mõnitava, solvava või vihkamist
levitava sisuga kommentaar) võitleva kampaaniaga www.leim.ee ning
soovitab järgida sealsed soovitusi kommenteerimiseks.

Üks Eesti firma saab üleöö tuntuks
Firmade vahel, kes vormistasid Ekspressi tellimuse enne 1.
maid 2008, loositi välja 250 000 krooni väärt
reklaamikampaania Eesti Ekspressis.
Kolmapäeval tehtud loosimise ... Loe edasi
Eesti pääses kümnete miljonite tagastamisest
Riik vältis vaevu suurt tagasimakset rikkumiste eest, mis
avastati eurotoetusega tööhõiveprojektides. Õnneks mõtles
Brüssel 40-90 miljoni kroonise nõude asjus ümber.
Tänavu 17. ... Loe edasi
Tallinn Baikonuri kosmodroomil
Lugu sellest, kuidas nüüdne raadio- ja muusikamees 20
aastat tagasi N Liidu kosmosekeskuses Baikonuril
fotograafina sõdurileiba teenis.
Kui sain 19, polnud mul plaanis muud kui minna ... Loe edasi
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