
Nowości 2016
COBUS Drzwi Professional

W nowej wersji Cobus Doors Profes
sional korzystasz ze szczegółowych 
dostosowań i aktualizacji, co 
przekłada się na bardziej komfortową 
pracę.

Ceny materiałów
Teraz ceny przechowywane są w 
systemie NCAD i w każdej chwili są 
dostępne do dalszej kalkulacji, dzięki 
czemu pozwoli to na szybsze wylicze
nie kosztów materiałów.

Wypełnienia drzwi
Wymiarowanie: Automatyczne wymia
rowanie wypełnień pozwala w bar
dziej komfortowy sposób wymiarować 
wypełnienia w drzwiach. Dokonać 
można zapisu dla każdego modelu 
drzwi osobno. Możesz wybrać który
kolwiek wymiar na jednej stronie 
wypełnienia bądź wyświetlić ich 
więcej.

Definicja szyb i materiałów
Tworzenie segmentowego widoku, 
zamówienie szkła, kalkulacja wartości 
przenikalności cieplnej U, wszystko to 
wymaga dokładnego zdefiniowania 
konstrukcji szkła, teraz jest możliwość 
ich wprowadzenia i automatycznego 
przekazywania przez makro.  Jest to 
użyteczne aby łatwo określić odpo
wiednie typy szkleń. Definiowanie 
jest dostępne na każdym etapie – od 
konstrukcji po zamówienie.

Zoptymalizowany i zaktualizowany  
dla Ciebie

wydane dla Windows 8.1

Rys. Automatyczne wymiarowanie wypełnień
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Piaskowanie szyb
Nowe makra wspierają definicje 
odnośnie piaskowania szkła. Możesz 
tworzyć całe lub pojedyncze obsza
ry, które mogą być piaskowane lub 
pozostać czyste.

Kolejną funkcja importuje istniejące 
nuty ze skrzydeł i umożliwia ich au
tomatyczne przechodzenie poprzez 
obszar szyby piaskowanej lub czystej.

Nowa struktura menu
Opcja piaskowania dostępna jest w 
nowej i przejrzystej strukturze menu 
o nazwie „wypełnienia”. Nowe pod
menu do tworzenia modeli z nutami 
dostępne jest pod zakładką „nuty”. 
Dzięki temu menu, projektowanie jest 
prostsze. 

Rys. powyżej: drzwi z piaskowaniem

Rys. z prawej:Nowa struktura menu



Skrzydła drzwi
Dodatkowa listwa: Wybierz stronę 
(wewn. lub wewn.) na której chcesz 
umieścić listwę. 

Wsparcie dla nowych elementów: 
utworzona została nowa lista pro
dukcyjne, która zawiera informacje 
o dodatkowych listwach. Nowe listy 
zawierają również widoki i dodatko
we informacje na produkcje.

Połączenie z podłogą
Połączenie z podłogą może być szyb
ko wprowadzone za pomocą nowego 
makra.

Listy produkcyjne
Wszystkie listy produkcyjne mają 
teraz zunifikowany wygląd, który po
zwala na ich dopasowanie do indywi
dualnych potrzeb.

Konwersja drzwi ramia-
kowych
Nowa funkcja ułatwia utworzenie 
wyglądu drzwi płytowych z frezo
waniem konturów jak na drzwiach 
złożonych z ramiaków. Import 
krawędzi ramiaków do modelu nut 
jest automatyczny. Jest możliwe ut
worzenie każdej konstrukcji i kon
wersja jej na nuty.

Rys. Symulacja drzwi ramiakowych z nutami

COBUS Drzwi Ekspert

nowe funkcje

ulepszone menu

rozszerzenia

proste w użyciu
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COBUS ConCept
Nickelstraße 21
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland
Telefon: +49 5242 4054-0
Fax: +49 5242 4054-199
E-Mail: info@cobus-concept.de
Web: www.cobus-concept.de

Centrala:

Twój sukces.

Nasza motywacja.

Oficjalny Partner COBUS ConCept w Polsce:

CNC Software Polska Sp.z o.o.
Zintegrowane Systemy CAD/CAM
ul. Włocławska 173B
87100 Toruń | Polska
Tel: +48 56 690 4156
EMail: m.klejnowski@cncsoftware.pl
Web: www.cncsoftware.pl

COBUS ConCept:
COBUS ConCept jest renomowanym 
niemieckim producentem w dziedzi
nie IT oraz niezawodnym partnerem 
średniej wielkości firm od ponad 20 
lat. Oferuje profesjonalne systemy i 
rozwiązania handlowe. Specjalizuje 
się w projektowaniu i optymalizacji 
procesów oraz w łączeniu rozwiązań 
CAD/CAM w szczególności dla pro
ducentów wyrobów drewnianych. 
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Wypróbowany i Przetestowany,  
Niezawodny i Skuteczny

Zunifikowane listy 
produkcyjne
Dzięki zaktualizowanej 
wersji, możemy zapewnić 
jednolity układ naszych list. 
Wszystkie listy elementów 
przedstawiają to samo 
logo, ten sam rozmiar, itd.

W prosty sposób możesz 
dostosowywać, kopiować i 
aktualizować układ według 
twoich indywidualnych 
pot rzeb.

COBUS Drzwi Professional

Teraz jeszcze prostszy w użyciu!


