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Doriți mai multe informații sau sunteți interesați de o prezentare? Atunci sunați-ne la numărul: 0049 (0) 8504 9229 0 sau trimiteți-ne  
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Foarte ușor de utilizat 
LigniKonSmall iese în evidență printr-o interfață clar structurată, care reflectă 
construcția clasică a clădirilor din lemn. Dialoguri clare și funcții practice, cum ar fi 
presetarea materialelor, administrarea simplificată a ferestrelor, care permite  
tipă-rirea simultană a tuturor ferestrelor deschise, precum și funcții complete ale 
mausului, care vă ușurează utilizarea programului. Lucrați direct în 3D cu software-ul 

Weto. 

Economisiți timp și bani cu cel mai simplu program de asamblare! 

Asamblarea elementelor în timp record datorită asistentului pentru acoperișuri 

Creați șarpanta acoperișului fără efort și în scurt timp cu ajutorului asistentului  
integrat pentru introducerea profilului și pentru proiectarea acoperișului, precum și 
pentru lucarne, ferestre de mansardă și coșuri de fum, cu înlocuire automată. În 
previzualizarea tridimensională în timp real puteți urmări vizual, fără întârziere,  
fiecare  ajustare al acoperișului. 
Profitați de posibilitățile de prelucrare al versantului de acoperiș neprelucrat, la 
vedere și izolat, precum și de listele integrate cu lemn și căpriori, cu posibilitatea de 
a filtra după elementele de construcție și de a stabili ordinea de sortare a listei.  
Desenele 2D al lemnului individual și al profilului pentru planificarea producției vor  
fi emise cu dimensionare și etichetare automată. 

LigniKonSmall 
 

 

Software 3D-CAD pentru asamblarea elementelor  

 

 !! WETO sprijină mica burghezie !! 

 

3D-CAD de calitate pentru începători la un preț de numai 399,-€ 
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Ușor & flexibil 
Asamblare în timp record: Creați șarpanta acoperișului fără efort și în scurt timp cu 
ajutorului asistentului integrat pentru introducerea profilului și pentru proiectarea aco-
perișului, precum și pentru lucarne, ferestre de mansardă și coșuri de fum, cu înlocuire 
automată. În previzualizarea tridimensională în timp real puteți urmări vizual, fără  
întârziere, fiecare  ajustare al acoperișului. 
Flexibilitate și ușurință de utilizare: Selectați opțiunea „Uniți versantele de acoperiș“ și 
astfel realizați structura acoperișului pentru schițe complexe.  

Desene 2D & liste cu lemne 

Totul pentru fabricație: Determinați prin apăsarea unui buton lista cu lemne și cu căpri-
ori și profitați de funcționalitățile vaste, cum ar fi: filtrarea după tipul elementului de 
construcție, definiția proprie a ordinei de sortare a listelor și posibilități de editare  
ulterioară manuală. Prin interfața de masă pentru software-ul de calcul VisKalk puteți 
să utlilizați în continuare masele stabilite pentru crearea ofertei și a facturii.   
Toate planurile 2D necesare pentru asamblarea elementelor, ca de ex. desenele  

lemnului unic, de deasupra și al profilului, vor fi emise cu dimensionare și etichetare 
automată; adițional, vă stau la dispoziție funcții de cotare gratuite. 
Convingeți clientul dumneavoastră prin imprimarea proiectelor 3D direct în format  
JPG sau PDF.  

Construcție & prelucrarea lemnului în 3D 
Bine ați venit în lumea de construcție 3D: Aflați cum să creați în doar câteva secunde 
contrafișe, căpriori oblici ieșiți în afară și grinzile penei de acoperiș. Plasarea după plac 
a elementelor din lemn: în mod liber, paralel, dreptunghic sau cu unghi, vă permite să 
creați într-o clipă pergole, garaje improvizate și alte construcții din lemn.  
Creați direct în 3D șarpante din căpriori și din grinzi cu dimensiuni fixe sau variabile al 
axei și profitați de tăierea și de unirea elementelor de construcție, ca de exemplu:  
ornamente de colț și longitudinale, îmbinare Gerber și îmbinări în furculiță. În plus, 
folosiți mulțimea profilurilor de oțel din bibliotecă.  

Ușor de utilizat  
LigniKonLarge este un program ușor de utilizat: Datorită interfeței sale clar structurate, 
care reflectă construcția clasică a clădirilor din lemn, dialogurilor clare, folosirii intuitive 
și a funcțiilor practice, lucrați rapid. Funcțiile favorite, presetările materialelor, sistemul 
de coordinate integrat, precum și funcțiile complete al mausului sunt doar sunt doar 
dintre funcțiile programului LigniKonLarge. 

LigniKonLarge vă garantează capacitatea de a rula pe sisteme de operare actuale, ca de 
exemplu Windows® 7 și 8 (32 bit / 64 bit).  

Economisiți timp și bani pentru cel mai simplu program pentru construcții de sprijin și de asamblare! 

LigniKonLarge 
 

 

Software 3D-CAD pentru construcții de sprijin & asamblare 
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Ușor & flexibil 
Creați șarpanta acoperișului fără efort și în scurt timp cu ajutorului asistentului integrat 
pentru introducerea profilului și pentru proiectarea acoperișului, precum și pentru  
lucarne, ferestre de mansardă și coșuri de fum, cu înlocuire automată.  
Alternativ asistentului de acoperișuri aveți posibilitatea de a introduce proiectul printr-o 

schiță.  

Desene 2D & liste cu lemne 

Totul pentru fabricație: Determinați prin apăsarea unui buton lista cu lemne și cu  
căpriori și profitați de funcționalitățile vaste, cum ar fi: filtrarea după tipul elementului de 
construcție, definiția proprie a ordinei de sortare a listelor și posibilități de editare  
ulterioară manuală. Prin interfața de masă pentru software-ul de calcul VisKalk puteți 
să utililizați în continuare masele stabilite pentru crearea ofertei și a facturii.   
Toate planurile 2D necesare pentru asamblarea elementelor, ca de ex. desenele l 

emnului unic, de deasupra și al profilului, vor fi emise cu dimensionare și etichetare 
automată; adițional, vă stau la dispoziție funcții de cotare gratuite. 
Convingeți clientul dumneavoastră prin imprimarea proiectelor 3D  direct în format JPG 
sau PDF.  

Construcție liberă & prelucrarea lemnului în 3D 
Bine ați venit în lumea creativă de construcție 3D: Aflați cum să creați în doar câteva 
secunde cu ajutorul programului LigniKonXL contrafișe, căpriori oblici ieșiți în afară și 
grinzile penei de acoperiș. Plasarea după plac a elementelor din lemn, precum și alte 
funcții complete de prelucrare, ca de ex. mutare, rotire și copiere, vă permit crearea 
oricărei construcții din lemn. Puteți construi fără limite acoperișuri, pergole, garaje  
improvizate, pavilioane, anexe, balcoane, locuri de joacă pentru copii, etc.  
Creați direct în 3D șarpante din căpriori și din grinzi cu dimensiuni fixe sau variabile al 
axei și profitați de tăierea și de unirea elementelor de construcție, ca de exemplu:  
ornamente de colț și longitudinale, îmbinare Gerber, îmbinări în furculiță, cepuri, nuturi, 
scobituri, teșituri, crestături, îmbinări cu crestături în lemn la capătul obtuz al grinzilor, 
profilarea capurilor căpriorilor și al penelor de acoperiș. În plus, folosiți mulțimea  
profilurilor de oțel din bibliotecă.  

Ușor de utilizat  
LigniKonXL este un program ușor de utilizat: Datorită interfeței sale clar structurate, 
care reflectă construcția clasică a clădirilor din lemn, dialogurilor clare, folosirii intuitive 
și a funcțiilor practice, lucrați rapid. Funcțiile favorite, presetările materialelor, sistemul 
de coordinate integrat, precum și funcțiile complete al mausului sunt doar sunt doar 
dintre funcțiile programului LigniKonXL. 

LigniKonXL vă garantează capacitatea de a rula pe sisteme de operare actuale, ca de 
exemplu Windows® 7 și 8 (32 bit / 64 bit).  

Economisiți timp și bani pentru cel mai simplu program avansat pentru construcții de sprijin și de asamblare! 

LigniKonXL 

 

Software 3D-CAD pentru construcții de sprijin avansate & asamblare 


