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To nowa wersja znanego od lat programu CAD do tworzenia technicznych dokumentacji 2D i 3D,
posiadająca rozbudowane narzędzia do precyzyjnego rysowania. Nowy interfejs graficzny zapewnia
intuicyjną pracę i nie ingeruje w przyzwyczajenia projektanta CAD. Program posiada pełne wsparcie
dla zapisu i odczytu plików DWG, od najstarszej wersji 2.5 do aktualnie najnowszego formatu DWG
2018.
Promocyjna cena: 845 zł netto

 

R3D3 Rama 3D 12 + podręcznik użytkownika

 



 

Za pomocą programu Rama 3D można obliczać takie konstrukcje jak: belki jedno i wieloprzęsłowe,
blachownice, stalowe dźwigary skrzynkowe, kratownice płaskie i przestrzenne, ramy płaskie i
przestrzenne, wielokondygnacyjne i wielonawowe, hale stalowe z transportem suwnicowym, wieże
kratowe, ruszty i belki zakrzywione w planie, płaskie i przestrzenne konstrukcje więźb dachowych,
przekrycia strukturalne, konstrukcje cięgnowe, elementy na mimośrodzie, łuki kratowe i lite o
łamanej krzywiźnie kołowej lub parabolicznej, przekrycia i kopuły geodezyjne, prętowe konstrukcje
wsporcze.
W podręczniku oprócz opisu podstawowego programu znajdują się również opisy pracy z
uwzględnieniem modułów wymiarujących:

 

InterDrewno – do wymiarowania drewna wg PN-B-03150:2000 Az1 i Az2●

InterStal i EuroStal – do wymiarowania stali wg PN-90/B03200 i PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3●

EuroŻelbet – do wymiarowania żelbetu wg PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2●

EuroDrewno – do wymiarowania drewna wg PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5●

EuroStopa – do wymiarowania stup fundamentowych wg PN-EN 1997-1 Eurokod 7●

Promocyjna cena: 367 zł netto

 

ArCADia-TERMOCAD LT 7 + podręcznik użytkownika



 

 

ArCADia-TERMOCAD to najpopularniejszy na polskim rynku program przeznaczony do sporządzania
świadectw energetycznych budynków i lokali mieszkalnych. Z programem otrzymują Państwo
podręcznik "Podstawy teoretyczne i praktyka świadectw charakterystyki energetycznej". Podręcznik
został pomyślany jako kompendium wiedzy praktycznej związanej z problematyką charakterystyki
energetycznej budynków. Jest on przeznaczony dla osób, które na co dzień sporządzają lub mają
zamiar sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej. Książka w prosty i przyjazny sposób
przedstawia teorię związaną z tym tematem, metodologię obliczeń opisaną w obowiązujących
przepisach prawnych i normach oraz inne powiązane zagadnienia.
Promocyjna cena: 122 zł netto
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