
WETO - Liberta  

Cenově dostupný program na krovy 

Zažijte nejlevnější program pro krovy všech dob!!!! 

Vymodelujte kompletní stavební projekt přímo před očima zákazníka a to s detailně věrným     

zobrazením oken i dveří. Prezentujte masivní dům s pomocí automatického se přizpůsobení zdí 

střešnímu plášti atd.  

Vytvářejte krovy snadno a v tom nejkratším čase díky integrovaným průvodcům pro zadávání 

profilu i průniku střech. Pomocí několika kliků vkládejte vikýře, střešní okna a komíny s automa-

tickou výměnou. V třídimenzionálním náhledu v reálném čase můžete vizuálně sledovat  

jakoukoliv úpravu při vložení střechy bez časového zpoždění. 

Funkce na vytvoření krovu dle představ tesaře. 

3D zobrazení jednotlivých stavebních dílců Prodloužení, zkrácení i rozdělení dřev. prvků 

Libovolné vsazení poloh krokví 

3D-Vizualizace k získání zákazníků 

Vytvoření nárožních a úžlabních krokví 



WETO - Liberta  

Cenově dostupný program na krovy 

Stav 01.04.2013   

Skupiny a funkce WETO-Liberta WETO-Liberta Prima 

 bezplatný 50,-€ 

KROV     

Střešní průvodce ● ● 

Komín s výměnou ● ● 

Střešní okno s výměnou ● ● 

Průvodce pro vikýř ● ● 

Nárožní/úžlabní krokve   ● 

Libovolné vložení krokví   ● 

STĚNY    

Vrstva stěny (masivní)  ● ● 

Automatické přizpůsobení se stěn krovu  ● 

Otvory (Okna a dveře)   ● 

Opracování stavebních prvků    

Přisadit/oříznout   ● 

Rozdělit stavební dílec  ● 

VÝSTUPY     

Seznam řeziva ● ● 

Výkres profilu krovu ● ● 

3D zobrazení jednotlivých stavebních prvků   ● 

Půdory, Bokorysy ● ● 

Měření ● ● 

Objednávka WETO - Liberta Prima faxem na 0049/8504 9229-19 nebo poštou 

 

Firma:  _________________  Telefon:  __________________  
 
Jméno:  _________________  Fax:  __________________  
 
Ulice:  __________________  E-Mail:  __________________  
 
PSČ/Město: _______________   

Důležité informace: 
Tato nabídka je platná pouze do odvolání.  
Ceny jsou uvedené bez DPH. 

Změny cen, omyly a tiskové chyby vyhrazeny. 

Podepisující akceptuje výlučně všeobecné obchodní  
podmínky firmy WETO AG, které je možné najít  
na http://www.weto.de/htm_sites/agb.htm. 
Údaje o zákazníkovi podléhají v rámci smlouvy o  
obchodních vztazích elektronickému zpracování dat. Firma 
WETO AG se při ukládání, zpracování a využívání osobních 
údajů řídí pravidly o ochraně spotřebitele. 

 
Tímto závazně objednávám 

Katalogová cena 

1.licence  

 WETO - Liberta Prima 50,-€ 

_____________________________________________ 
Datum a podpis objednávajícího 

WETO AG 
Muth 2; DE-94104 Tittling 
Tel: 0049/8504 9229-292  
Fax: 0049/8504 9229-19 
info@weto-software.cz         
www.weto-software.cz 

http://www.weto.de/htm_sites/agb.htm

