LigniKonXL
3D-CAD software pro dřevostavby
s rozšířenými funkcemi v oblasti nosných konstrukcí & krovů

Kreativní svět 3D konstruování
V LigniKonuXL máte možnost tvořit půdorysy buď zcela libovolně nebo pomocí střešního průvodce na základě 6 kroků.
V obou případech je k dispozici asistent pro rychlé a snadné zadání stojek, pásků, vzpěr, prahů i příčelů nebo volitelně pomocí libovolného
vkládání prvků.
Zrealizujte komplexní projekty jako zúhlené a složené provedení krovů, příhradové, hospodářské budovy a haly, zimní zahrady stejně jako
mimořádné stavby ze dřeva či z oceli.

• Současná práce ve 2D i 3D
• Definování nastavení profilu krovů jako sklon, opěrné výšky, přídavky, nebo průřezy
dřevěnými prvky v reálném čase
• Průvodce pro nejrůznější formy střešních vikýřů
s individuálním vkládáním parametrů a automatickým vytvořením dřev. prvků
• Komíny, střešní okna a otvory včetně automatické výměny
• Průvodce pro jednoduché vytvoření přístaveb
• Spojení střešních ploch jedním kliknutím (provedení krovu)
• Kopírování, posunutí, otočení a zrcadlení stavebních prvků
stejně jako kompletních stavebních skupin (např. kompletní
krovy)
• Vytvoření trámů, kleštin i poloh krokví s pevnou nebo
proměnnou vzdáleností os
• Jednoduché a samozřejmé konstruování stavebních dílců jako
„šikmé štítové krokve“ nebo zdvojení krokví
• Libovolné vkládání stavebních prvků (pásky, vzpěry, ...)
• Velký výběr z opracování dřevěných prvků jako čepy, zarážky,
plátování, okrasné zakončení krokví atd.
• Sortiment ocelových nosníků dle DIN 1025 / 1026
• 2D výkres dřevěného prvku stejně jako profilu včetně okótování
pro potřeby tesaře
• Na základě klávesových zkratek dojde k vytvoření viditelné,
základní, izolační plochy a plochy krytiny
• Nejrůznější možnosti kótování ve 2D
• Výběr z mnoha nastavení automatických popisků
• Výpisy řeziva, ocelových a střešních prvků, námětků
• Vyhodnocení ploch díky předpřipravenému seznamu
• Zobrazení 3D objektů v internetovém vyhledávači
• Nejrůznější výstupy k výměně dat
• Základní formy těles pro vytvoření konstrukcí (rombus, nosníky...)
• Průvodce pro okna a dveře s nejrůznějšími formami
Další informace
Potřebujete více informací nebo by jste měli zájem o prezentaci programu? Poté jednoduše zavolejte na: 0049/8504/9229/292
nebo pošlete e-mail na: info@weto-software.cz. Aktuální informace najdete na internetové stránce: www.weto-software.cz

