
LigniKon Small 

LigniKon V7 
Nowości 

 Katalog materiałów pokryciowych 
 Katalog materiałów warstwowej nabudowy konstrukcji dachu 
 Możliwość przesuwania krawędzi połaci 
 Modelowanie ukośnych krokwi podwieszanych 
 Możliwość tworzenia widocznej powierzchni deskowania dachu 
 Przeliczanie powierzchni zabudowy i widocznej dachu 
 Dane charakterystyczne powierzchni (obwód, powierzchnia) 
 Zewnętrzna krawędź ściany domyślnie jako krawędź odniesienia 
 Rozszerzony rysunek profila o wybrany zakres selekcji 
 Rozszerzony wybór płaszczyzny odniesienia w oknie dialogowym 
 Rysunki z dodatkowy tekstem zestawienia z możliwością zmiany położenia 
 Ustawienia przekrojów w zestawieniach (optymalizacja przekrojów) 
 Zoptymalizowane ustawienia pipety w trybie  
 Eksport i import w formatach DXF/DWG 
 Eksport obiektów 3D w formatach DXF/DWG 
 Nowy tryb prezentacji półrzezroczystej modelu 
 Praca w systemie Windows 8 (w wersjach 32-bitowej / 64-bitowej) 

LigniKon XL (dodatkowo) 

LigniKon Large (dodatkowo) 

 Łączenie belek na styk w połowie kąta dwóch powierzchni 
 Możliwość wykonania znakowania jako zacięcia 
 Możliwość wielokrotnego znakowania elementów 

(np. w jednym kroku można wykonać znaczniki dla wszystkich krokwi        
na wszystkich płatwiach jednocześnie) 

 

Firma   ____________________  
 
Nazwisko ____________________  Telefon  ____________________  
 
Ulica   ____________________  Faks  ____________________  
 
Kod/Miej.  ___________________  E-mail  ____________________  
 
 

_____________________________________  
   Data i czytelny podpis zamawiającego 

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

Ważne informacje:  
Akcja trwa do 31.04.2014 roku.  
 
Ceny nie zawierają podatku VAT.  
Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen,  
pomyłek i błędów w druku.  
 
Zamawiający akceptuje jednoznacznie ogólne wa- 
runki handlowe firmy WETO AG, które dostępne są  
w Internecie pod adresem  
http://www.weto.de/htm_sites/agb.htm.  
Dane klienta podlegają elektronicznemu przetwa- 
rzaniu danych w ramach prowadzonej działalności. 
Firma WETO zobowiązuje się przy tym do przestrze-
gania przepisów o ochronie i udostępnianiu danych 
osobowych swoich klientów. 

Wytnij i przefaksuj: +49 8504 922919 

 
Niniejszym zamawiam zobowiązująco: 

Cena  
promocyjna 

 Upgrade LigniKon Small wersja V6 do wersji V7 80,00 € 

 Upgrade LigniKon Large wersja V6 do wersji V7 100,00 € 

 Upgrade LigniKon XL wersja V6 do wersji V7 150,00 € 

 Możliwość korzystania z zewnętrznych obiektów 3D np. okien połaciowych 
 Automatyczne dopasowanie ścian i płyty fundamentowej do nowej kondy-

gnacji 
 Możliowość wykonania wielokrotnego profilania (kilka razy) końców belek 

dla jednej belki  
 Możliwość obrotu w pionie w płaszczyźnie w celu łatwiejszej prezentacji w 

zarysie np. płatwi wzoszącej 

WETO Nord GmbH & Co. KG  
Hefehof 8 
D-31785 Hameln 
Tel.: +49 (0) 5151 58520-00  
Email: info@weto-nord.de        
www.weto-nord.de 


