WETO - Liberta
Najtańszy program do projektowania więźb dachowych
Poznaj najtańszy program do projektownania więźb dachowych wszechczasów!!!
Projektuj więźby dachowe bez wielkiego nakładu pracy i w możliwie najkrótszym czasie dzięki zintegrowanemu asystentowi do wprowadzania parametrów połaci oraz geometrii dachu. Wstawiaj facjaty, okna
połaciowe, kominy z automatycznie wstawianymi wymianami za pomocą zaledwie kilku kliknięć myszką.
W trójwymiarowym oknie podglądu możesz wizualnie śledzić w czasie rzeczywistym każdy krok pracy
podczas wstawiania dachu bez zbędnej straty czasu.

Wizualizacja 3D w celu pozyskania klientów
Przygotuj wizualizację kompletnego projektu budowlanego dla Twojego klienta wraz ze szczegółową prezentacją okien i drzwi. Zaprezentuj wielopiętrowy masywny dom za pomoca funkcji automatycznego
dopasowania ścian do dachu, itd.

Funkcje do idealnego projektowania dachów

Dowolne wstawianie krokwi

Tworzenie krokwi narożnej i koszowej

Prezentacja pojedynczych elementów
drewnianych w 3D

Wydłużanie, skracanie i dzielenie elementów

WETO - Liberta
Najtańszy program do projektowania więźb dachowych
Stan 01.04.2013
Funkcje i możliwości

DACH
Asystent dachu
Tworzenie wymianów dla kominów
Tworzenie wymianów dla okien połaciowych
Asystent do facjat
Wstawianie krokwi narożnej/ koszowej

WETO-Liberta

WETO-Liberta Prima

Bezpłatny

50,- € netto
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Dowolne wstawianie krokwi

●

ŚCIANY
Tworzenie konstrukcji ściany jednowarstwowej (masywna)
Automatyczne dopasowywanie ścian do dachu
Wstawianie otworów (okna i drzwi)
EDYCJA ELEMENTÓW I OPERACJE MASZYNOWE
Wydłużanie/ skracanie elementów
Dzielenie elementów
DANE WYJŚCIOWE
Zestawienia
Rysunek profilu dachu
Prezentacja pojedynczych elementów drewnianych 3D
Rysunek rzutu, widok z przodu, tyłu, prawej i lewej strony
Pomiar
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Zamówienie WETO - Liberta Prima przez Fax +49 (0) 8504 9229-19, mail lub
drogą pocztową.
Firma:

_________________

Telefon: __________________

Imię i nazwisko:____________

Fax:

__________________

Ulica:

E-Mail:

__________________

__________________

WETO AG
Muth 2; 94104 Tittling
Tel: +49 (0) 8504 9229-0
Fax: +49 (0) 8504 9229-19
a.nehring@weto.de
www.weto-software.pl

Kod i miejscowość: ________
Ważne informacje:

Niniejszym zamawiam zobowiązująco



WETO - Liberta Prima

_____________________________________________
Data i podpis zleceniodawcy

Cena listowna za
pierwszą licencję
50,- € netto

Oferta ważna aż do odwołania.
Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, pomyłek
oraz błędów w druku.
Podpisujący zamówienie akceptuję ogólne warunki
handlowe WETO AG dostępne na:
http://www.weto.de/htm_sites/agb.htm.
Dane klienta podlegają przetwarzaniu elektronicznemu w ramach realizacji zamówienia.
Przechowywanie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych przez firmę WETO AG
odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi
ochrony danych.

