Staircon Limited - Dla podstawowych kształtów schodów

Przygotowanie do pracy za pomoc ą jednego przycisku
Efektywne i dobrze skoordynowane przygotowanie pracy dla producentów wykorzystujących wydruki w pełnej skali. W
połączeniu z modułem dodatkowym Export 2D DXF, Staircon Limited jest również używany przez użytkowniuków maszyn CNC
za pomocą ogólnego oprogramowania CAM.
Szczegóły schodów są przetwarzane na dane produkcyjne z optymalizacją materiału i/lub drukowane na ploterze jako
pełnowymiarowe rysunki. Mogą być również drukowane jako skalowane rysunki produkcyjne i/lub zestawienie materiałów, które
mają być wykorzystane do przygotowania materiału lub jako lista kontrolna na hali produkcyjnej. Widok planu może być
drukowany w skali 1:1.
Schody są zaprojektowane w trzech widokach: Widok planu, widok z boku i widok 3D. Wizualizacja w 3D daje dobre
zrozumienie, jak będą wyglądać gotowe schody. Można również wizualizować ściany, okna i drzwi. Dla klienta końcowego
można z łatwością przedstawić różne alternatywy projektowe, na przykład materiał i wykończenie. Widok planu jest zazwyczaj
używany do projektowania kształtu schodów, otworów w podłodze i ścian. Wymiarowanie może być wykonywane
automatycznie i/lub ręcznie. Widok boczny jest zazwyczaj używany do edycji bocznego kształtu policzków i balustrad.

Łatwe sprawdzenie zgodności schodów z wybranymi przepisami budowlanymi (wysokość stopni itp.) . Dokumentacja może być
wygenerowana zarówno z właściwościami projektu, jak i skalowanymi rysunkami planu, boku i widoku 3D. Przewodniki z
predefiniowanymi kształtami schodów służą do szybkiego rysowania najbardziej popularnych schodów. Staircon Limited daje
użytkownikowi szeroki zakres możliwości projektowania. Można również tworzyć balustrady podłogowe, otwory i ściany. Nie ma
żadnych ograniczeń co do liczby schodów, podłóg czy klatek schodowych, które można zaprojektować w jednym projekcie.

Schody spiralne lub w kształcie litery S, detale łukowe, balustrady, łukowe otwory podłogowe. Wygięta krawędź czołowa stopni,
okrągłe słupki. Ograniczenia dotyczące modyfikacji kształtu schodów i otworów podłogowych.
Pierwszy krok w efektywnej produkcji schodów dla mniejszego producenta schodów. Staircon Limited ma tak ą sam ą
funkcjonalność jak Staircon Professional, ale niektóre opcje projektowe s ą ograniczone. Jeżeli pojawi si ę potrzeba
skorzystania z większej ilości opcji projektowych, można dokona ć aktualizacji programu z wersji Limited do wersji
Professional.

Staircon Limited posiada również możliwość dopasowania programu poprzez dodatkowe moduły.
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