Scalinata Prima
3D-plánování - konstrukce - vizualizace
Scalinata Prima je perfektním řešením pro jednoduché a efektivní plánování schodů u novostaveb či stávajících objektů.
Na ovládání jednoduchý průvodce pro schody umožňuje vytvoření základních forem schodů jen v několika minutách!
Díky inteligentnímu výstupu pro export/import je možné využití programu jako Plug-In (Easy-Treppe) a Add-In (VisKon).
Pomocí plánování přímo ve 3D pracujete nejen do detailu, ale máte také vizuální zobrazení, které Vašeho investora jistě přesvědčí. Díky flexibilním
možnostem je program Scalinata Prima ideálním nástrojem pro dřevostavitele, tesaře, a projektanty schodů.

• Rychlé a jednoduché zadání pomocí inteligentního průvodce
• Formy schodů: rovné, pravoúhlé, točité, s podestou nebo dvěma podestami,
• Úprava stavebních dílců jako např. prodloužení/ rozdělení, drážky, falcování, sražení hran, změna
průřezu, jednoduché nebo vícenásobné kopírování, otáčení/posunutí, 3D pomocné čáry

• Funkce libovolného vložení trámu/vícero trámů k vytvoření zábradlí, spodních konstrukcí stejně jako
podpěrných konstrukcí

• Měření: délek a ploch pro optimální kontrolu
• Kalkulování optimálního rozměru kroku (základní zadání formy)
• Manuální optimalizace schodů pro lepení (např. 1. schod a 4. schod)
• Práce jak ve 2D tak i 3D náhledu
• Export všech náhledů do PDF a to jedním stisknutím myši
• Zobrazení kompletních objektů: budovy, patra, stěny, okna/ dveře, schodů jak
pro plánování tak i pro vizualizaci
(další WETO moduly např. Krov na požádání!)

• Volné řezy / perespektiva
• Libovolné kótování / popisky ve 2D půdorysu a v řezu
• Desky / plochy:
- Funkce pro opracování mnohoúhelníku: editace bodů / posunutí hran
- Vkládání základových a stropních desek

• Výstupy:
- Import: ArCon, Easy Treppe, IFC
- Export: Easy Treppe, Collada

Funkční na Win7 / Win8 / Win8.1/ Win10 (32 bit/64 bit)

Scalinata Prima
3D-plánování - konstrukce - vizualizace
Skupiny a funkce

Scalinata Prima

Katalogová cena v EURECH

980,-

Formy schodů

•
•
•
•
•
•

Schody s podestou (točivé / pravoúhlé / točivé s dvěma podestami)
Schody se zadlabanými podstupněmi do schodnice

- s vnitřním nebo vnějším zábradlím
- s nebo bez podstupňů
- s nebo bez rohových sloupků
- s oblým napojením schodnic
Úprava

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Změnit materiál
Prodloužit / rozdělit stavební dílce
Změnit průřez
Otočit / posunout / kopírovat
Propočet rozměrů stupňů
Manuální optimalizace schodů pro lepení (např. stupeň 1 a stupeň 4)
Manuální nebo automatické natočení stupňů
Pomocné čáry ve 3D
Trámy / trámování k vytvoření zábradlí, spodních a pomocných konstrukcí
Libovolné řezy / perspektiva
Zobrazení kompletních objektů budov, pater, zdí, oken/dveří, schodů
Funkce k úpravě mnohoúhelníku (desky / plochy): úprava bodů / posunutí hran
Výkresy

•
•

Hledat stavební dílec
2D tisk včetně jednoduchého kótování a 3D tisk
Výstupy

•
•
•

Import: ArCon, Easy Treppe, IFC
Export: Easy Treppe, Collada
Add -In integrace do VisKonu
Faxem zpět na: 0049 8504 9229-19 nebo e-mailem an: info@weto-software.cz

Tímto závazně objenávám:

Scalinata Prima

Katalogová cena

Akční cena*

980,00 €

195,00 €

WETO AG
Muth 2
D-94104 Tittling
Tel: 0049 8504 9229-292
Fax: 0049 8504 9229-19
www.weto-sofware.cz

info@weto-software.cz
info@weto.de
www.weto.de

*Akční cena je platná do 30.06.2020
Firma:

_________________________

Telefon:

__________________________

Jméno:

_________________________

Fax:

_________________________

Ulice:

_________________________

E-mail:

_________________________

PSČ/Město: ________________________
Údaje o zákazníkovi podléhají v rámci rozvoje obchodních vztahů elektronickému zpracování dat. Firma WETO se při ukládání,
zpracování a užívání osobních údajů řídí pravidly o ochraně spotřebitele.

*Ceny jsou uvedeny bez DPH. Vyhrazujeme si právo na změny a tiskové chyby.
Platí všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti WETO AG
http://www.weto.de/sites/agb.pdf

Prosíme o potvrzení objednávky Vaším podpisem

