SCALINATA PRIMA
Planowanie w 3D - Konstruowanie - Wizualizacja
Grupa docelowa
Każdy klient VisKon, cieśle, stolarze, budowniczy schodów

•
Zalety
•

Perfekcyjne rozwiązanie do planowania schodów w nowych i starych
budynkach

•

Asystent ułatwiający tworzenie zasadniczych form

•

Wizualizacje dla zleceniodawcy

•

Integracja schodów do budynku zaprojektowanego w VisKon

•

Pewność planowania w obszarze schodów dla okien/drzwi, belek lub
stropów masywnych oraz odpowiednia wysokość przejścia

Funkcje

• Formy schodów: proste, zakrzywione 1/2, 1/4 lub 2x, schody podestowe
• Osadzone wangi: poręcz na wandze wewnętrznej i zewnętrznej, z lub bez podstopnic,
słupków narożnych, krzywulców

• Obliczenia optymalnej długości kroku (dane formy podstawowej)
• Manualne lub automatyczne zakrzywianie biegu schodów
•
• Funkcja obróbki poligonowej: Edycja punktów / Przesuwanie krawędzi
• Dodawanie płyt podłogowych i sufitowych
• Konstruowanie: Drewno konstrukcyjne / wielokrotne belki dla balustrad, konstrukcji dolnej i

Dowolne przekroje / perspektywy

pomocniczej, linie pomocnicze w 3D

• Edycja: łączenie/dzielenie, rowki, zawijanie, fazowanie, obracanie/przesuwanie, zmiana
przekroju, kopiowanie pojedyncze lub wielokrotne
• Pomiary: Długości i powierzchnie dla optymalnej kontroli
• Dowolne wymiarowanie/opisy w 2D w widoku z góry i w przekrojach
• Manualna optymalizacja dla łączeń klejonych (np. stopień 1 i stopień 4)
• Eksport plików PDF we wszystkich widokach za pomocą jednego kliknięcia
• Interfejsy:
- Import: ArCon, Easy Treppe, IFC
- Eksport: Easy Treppe, Collada
Oprogramowanie wymaga: Win7 / Win8 / Win10 (32-Bit/64-Bit)

Odesłać faksem do: +49(0) 8504 9229-19 lub prześlij nam wiadomość
e-mail: info@weto.de

Praca w widoku 2D lub 3D

Niniejszym zamawiam z obowiązkiem zapłaty:
Scalinata Prima - do kupienia 980,00 €
Firma:

_________________________

Telefon:

__________________________

Nazwisko: _________________________

Fax:

__________________________

Ulica:

e-Mail:

__________________________

_________________________

Kod pocztowy/miejscowość :______________________

Proszę potwierdzić zlecenie poprzez złożenie podpisu:

Dane klienta podlegają elektronicznemu przetwarzaniu w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. WETO zobowiązuje się do
przestrzegania ustawowych obowiązków związanych z gromadzeniem, edycją i wykorzystywaniem danych osobowych.

WETO AG
Muth 2
D-94104 Tittling
Tel: +49 8504 9229-0
Fax: +49 8504 9229-19
info@weto.de
www.weto.de
www.weto-software.pl
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i błędów - do wszystkich cen należy
doliczyć ustawowy podatek VAT

