WETO – Liberta Prima
Program de asamblare la un pre convenabil
Încercați cel mai ieftin program de asamblare a tuturor timpurilor!!!
Creați u or i repede arpanta acoperi ului mulțumită asistentului integrat pentru introducerea
profilului i pentru crearea acoperi ului. Realizați, prin câteva clicuri, lucarne, ferestre de mansardă
i co uri de fum cu înlocuire automată. În vizualizarea tridimensională în timp real puteți urmări
vizual, fără întârziere, fiecare ajustare în introducerea acoperi ului.

Vizualizare 3D pentru atragerea clien ilor
Vizualizați întregul proiect de construcții al clienților cu o prezentare detaliată a ferestrelor i u ilor.
Prezentați, cu ajutorul ajustării automate a perițiilor la acoperi , o casă masivă cu mai multe etaje, i
multe altele.

Func ii pentru asamblare dulgherească

Setarea după plac al căpriorilor

Afi area elementelor de construcție 3D din lemn

Creați căpriori la creasta acoperi ului i
căpriori de dolie

Separarea i potrivirea exactă al elementelor

WETO – Liberta Prima
Program de asamblare la un pre convenabil

Stabilit în data de: 01.04.2013
Grupe i func ii

WETO-Liberta

WETO-Liberta Prima

Gratuit

50,00 € net
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ACOPERI
Asistent pentru acoperi
Co de fum cu înlocuire
Fereastră de mansardă cu înlocuire
Asistent pentru lucarne
Căpriori la creasta acoperi ului i de dolie
arpantă liberă de căpriori
PERE I
Stratul peretelui (solid)
Ajustarea automată a pereților la acoperi
Deschizături (ferestre i u i)
PRELUCRAREA ELEMENTELOR DE
CONSTRUV IE
Potrivirea exacta al elementelor de construcție
Separați elementul de construcție
DISTRIBUIRI
Liste cu dulgheri
Desenul profilului de acoperi
Afi area elementelor de construcție 3D din lemn
Vedere de sus, din față/spate/stânga/dreapta
Măsurare

●
●
●
●
●

●
●
●
●

●

●

Comandați WETO - Liberta Prima prin fax +49 (0) 8504 9229-19 sau prin poștă
Firma:

__________________

Telefon: __________________

Nume:

__________________

Fax:

__________________

Strada:

__________________

E-mail:

__________________

WETO AG
Muth 2; 94104 Tittling
Tel: +49 (0) 8504 9229-0
Fax: +49 (0) 8504 9229-19
info@weto.de www.weto.de

Cod po tal/Localitate: __________________
Astfel comand:



Pre ul de listă
fiecare licen ă ini ială

WETO - Liberta Prima

_____________________________________________
Data și semnătura

50,00 €

Informații importante:
Această ofertă este valabilă până la anularea acestuia.
Prețurile nu includ TVA. Atenție la modificarea prețurilor,
la erori și la greșelile de tipar.
Subsemnatul acceptă în mod expres condițiile
generale de afaceri al companiei WETO AG;
acestea pot fi găsite pe internet la următoarea
pagină: http://www.weto.de/htm_sites/agb.htm.
Datele clienților sunt supuse, în cadrul desfășurării relației de
afaceri, prelucrării electronice a datelor. WETO va respecta
legislația privind protecția datelor la stocarea, prelucrarea și
utilizarea datelor cu caracter personal.

