
Compatível com os principais softwares 3D do mercado (SketchUp Pro, 3D Studio Max, Maya e NUKE) o 
V-Ray é um renderizador indispensável para profissionais da área de construção civil, artistas gráficos e 
designers que desejam transformar seus modelos 3D em imagens foto-realistas com perfeição, além de 
ser responsável por grandes sucessos de Hollywood com trabalhos de animação super realistas e efeitos 
especiais.

V-Ray é o melhor e mais completo software de 
renderização do mundo!

Por que o V-Ray?

• Foto realista

• Melhor renderizador do 

mundo

• Licenciamento Permanente 

e anual

• V-Ray Collection

• Chaos Scans

• Chaos Cloud

• Chaos Cosmos

• Chaos Vantage

• Colaborativo

• Suporte Técnico Nativo

• Conteúdo Técnico de 

Qualidade



O V-Ray 5 para SketchUp foi redesenhado para ajudar os usuários a se 
concentrarem em ser criativos sem se preocuparem com o material 
técnico. A nova interface do usuário é limpa e simples, com pré-ajustes 
rápidos e controles simplificados. Combina renderização real-time e 
foto-realista

O Melhor Serviço de Digitalização e Biblioteca de Materiais Fotorealísti-
cos do Mundo!

Com o Serviço VRscans, digitalizamos suas amostras de material 
físico para criar um material digital altamente preciso e ultra-fotorealísti-
co para uso em seus projetos 3D.

Serviço “push-button” de renderização na nuvem para artistas e desig-
ners. Sem hardware para configurar. Sem máquinas virtuais para ajus-
tar. Clique “render” e a Chaos Cloud cuida do resto.

Agora, a renderização na nuvem está dentro do V-Ray. E é fácil como 
apertar um botão.

Cuidamos de tudo para você automaticamente, do licenciamento ao 
upload de suas cenas até o lançamento de máquinas virtuais, para 
que você tenha seu trabalho pronto rapidamente.

Designs revolucionários. Histórias que emocionam. Arte inacreditável. 
Seja qual for sua visão, V-Ray ajuda você a trazê-la à vida. Crie ima-
gens e animações foto-realistas com o renderizador 3D líder da 
indústria.

A V-Ray Collection inclui V-Ray para os seguintes aplicativos de 
modelagem 3D e design:  3ds Max, Maya, SketchUp, Rhino, Revit, 
Modo, Cinema 4D, Unreal, Houdini, Nuke e Blender.

V-Ray para 
SketchUp

Chaos Cloud

V-Ray Collection

Chaos Scans



Chaos Cosmos é um universo de conteúdo inteligente, com centenas 
de modelos e céus HDRI de alta qualidade que funcionam perfeitamen-
te com seus projetos V-Ray.

O Chaos Cosmos torna fácil adicionar conteúdo 3D de qualidade a 
seus projetos V-Ray. Com uma biblioteca de modelos prontos para 
render e belos céus HDR, você pode montar suas cenas de arquitetura 
e interiores em minutos. Simplesmente adicione os componentes a sua 
cena direto do novo Chaos Cosmos Browser. Criar visuais detalhados 
e impressionantes para seus projetos nunca foi tão fácil.

A totalCAD é especializada no sucesso do cliente, isso significa que há 
uma equipe de especialistas sempre criando conteúdos e apresenta-
ções técnicas de alta qualidade. Possui também um avançado sistema 
de acompanhamento de chamados com a finalidade de oferecer aos 
nossos clientes o melhor suporte técnico do Brasil.
O serviço destina-se a apoiar e orientar clientes quanto ao funcionamen-
to de todos os programas, sendo oferecido gratuitamente por um perío-
do definido no Contrato de Utilização da Licença do Software ou sobre a 
vigência do período de Subscrição.

Chaos Cosmos

Conteúdo Técnico 
de Qualidade & 

Suporte

Renderização
Interativa

Explore suas cenas de produção 3D mais complexas em tempo real ray 
traced. Com Chaos® Vantage, não existe perda de tempo em conver-
sões. Simplesmente arraste uma cena V-Ray® completa para o Vantage 
e comece a explorar. 

Diferente de outras soluções real-time, não é necessário otimizar geome-
trias, abrir malhas UV ou fazer muitos testes de  iluminação.

Chaos Vantage

Com poderoso RT’s path tracer do V-Ray, é possível interagir em tempo 
real. Oferecendo escalabilidade e aceleração de hardware, V-Ray RT 
torna possível a criação de cenas mais rápidas do que nunca.


