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HIGH-END MODELÁŘ, KTERÝ AUTOMATIZOVANĚ 
VYTVÁŘÍ PŘEHLEDOVÉ A VÝROBNÍ VÝKRESY



Zaměřením na ocelové konstrukce je Advance 
Steel nepostradatelnou nadstavbou AutoCADu® 
pro 3D modelování konstrukce, detailování a 
výrobu (vytváří data pro NC stroje). Advance 
Steel je významnou nadstavbou AutoCADu®, 
která transformuje obecnou platformu na 
nepřekonatelné prostředí pro profesionální 
tvorbu ocelových konstrukcí.

Advance Steel výrazně zvyšuje výkonnost při 
projektování rozsáhlým použitím ‚drag and 
drop‘ inteligentních objektů (profi lů, přípojů 
atd.), průvodců, funkcemi na jedno kliknutí a 
nástrojů pro vizuální kontrolu.

Stejně tak, Advance Steel se lze snadno naučit 
a tudíž i začátečníci dokáží vytvořit kompletní 
3D model a všechny související výkresy 
rychleji a s menším úsilím než jejich kreslením 
ve 2D.

Advance Steel

Mnoho nových maker dovoluje rychlé modelování rozmanitých ocelových konstrukcí 
jako jsou: zábradlí, schodiště, žebříky, točitá schodiště...

Uživatel může v makrech použít dokonce i vlastní tvary profi lů a specifi kací pro typ 
schodnice, zábradlí, kolena na koncích, střední madla i svislé stojky. Uživatelsky 
mohou být defi novány spojení schodnic a ostatních prvků.

Model schodiště obnáší plně parametrickou technologii a tudíž jakákoliv změna 
(délky, šířky, sklonu) také modifi kuje zábradlí. Jednou zadané parametry schodiště 
mohou být uloženy do knihovny a použity tímto makrem v dalších projektech.

Mitsubishi Garage, výstavní hala a kancelář (Voglous, Francie)
Projekční kancelář: SARL Bouchet
Architektonická kancelář: AER
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Stadion v Grenoblu, Francie
Architektonická kancelář: Atelier d’architecture 
Chaix & Morel et associés, Paříž
Projektant ocelové konstrukce: ETI, Grenoble
© Jacques Mossot



VYTVOŘTE KONSTRUKCI 
BĚHEM NĚKOLIKA MINUT1
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Nyní, když je Váš model dokončen pomocí prvků, 
přípojů a korektně opoložkován, můžete použít 
automatické vytváření výkresů pro:

Přehledové výkresy (isometrické pohledy, •	
pohledy, řezy, půdorysy atd.)

Řezy a detaily•	

Výrobní výkresy (výkresy dílců, výkresy •	
jednotlivých dílů, atd.)

Kóty a popisy jsou automaticky umístěny a snadno 
modifikovatelné pomocí vizuálních nástrojů (svary, 
výškové kóty atd.). A pokud to nestačí - můžete 
použít všechny funkce AutoCADu® pro získání té 
nejvyšší kvality výkresů.

Co nejvíce šetří čas: Advance Steel automaticky 
kontroluje shodu výkresů s modelem. Pokud je 
model modifikován, všechny relevantní výkresy 
jsou po Vašem odsouhlasení aktualizovány!

PROVĚŘTE STABILITU 
VAŠEHO MODELU POMOCÍ 
ADVANCE DESIGN

Advance Steel je součástí softwarové sady 
GRAITEC Advance CAD / Design. Toto modulární 
řešení nabízí výhodu plynulého postupu práce od 
počátečního konceptu konstrukce až k finálnímu 
návrhu a podkladů pro výrobu. Integrace našeho 
softwaru šetří čas eliminací opakovaného 
zadávání dat.

GRAITEC Advance zvyšuje Vaši produktivitu a 
zlepšuje kvalitu výkresů

GRAITEC Advance využívá data celého 
3D modelu, urychluje tvorbu všech 
dokumentů a současně zajišťuje celkovou 
správnost výkresové dokumentace.

4

Advance Steel zajišťuje přesné a efektivní modelování a jeho 
unikátní technologie automatizovaně vytváří Vaše přehledové 
výkresy, výkresy detailů, výpisy materiálu a NC soubory.

Začněte modelování sloupů, nosníků, ztužidel, paždíků a jiných 
ocelových konstrukcí (schodišť, zábradlí, atd.) jednoduchým 
použitím Advance objektů a dílců. Dialogové panely umožňují 
přizpůsobit vlastnosti a rozměry.

AdvanceSteel nabízí rozsáhlou knihovnu, která obsahuje stovky 
přípojů, které se přizpůsobují změnám v modelu s vizuální 
kontrolou.

Výkonná funkce “Rychle spojit” automaticky vytváří a navrhuje 
všechny standardní přípoje v projektu podle preferencí uživatele.

AdvanceSteel následně vykoná konečnou kontrolu: detekci kolizí, 
přístupnost konstrukčních nástrojů a korekci položkování objektů. 
Váš model je nyní připraven pro další krok!

VYTVOŘTE 
AUTOMATIZOVANĚ 
VŠECHNY VÝKRESY



VYTISKNĚTE SVÉ VÝPISY 
A VÝKAZY MATERIÁLU3

Nyní, když jsou Vaše výkresy hotovy, Advance 
Steel může vytvořit všechny výpisy materiálu 
včetně souborů NC. Advance Steel obsahuje mnoho 
připravených šablon výpisů (výpisy profilů, výpisy 
plechů…) a podporuje přizpůsobení šablon: definici 
obsahu, přizpůsobení třídění, firemního loga a obrázků 
atd.

“Správce dokumentů“ Advance Steelu nabízí 
centralizovanou a čas šetřící správu dokumentace 
(výkresy, výpisy, soubory NC...). Na první pohled 
můžete své výkresy a výpisy zkontrolovat, setřídit 
nebo vytisknout!

Práce s AutoCAD®em zaručuje flexibilní a standardní softwarovou platformu, 
která redukuje provozní náklady a rizika: velká základna uživatelů, krátká doba 
osvojování znalostí, rychlá integrace do produkce, hladká výměna dat mezi 
partnery projektu (DWG), atd.

Z technického hlediska je Advance Steel založen na nejmodernější a nejvýkonnější 
s AutoCAD®em100% kompatibilní vývojářské technologii: Object ARX. To zajišťuje 
kompatibilitu objektů s funkcemi současného a budoucího AutoCAD®u ( jako 
protažení, kopírování, posun...). Nativním formátem Advance Steelu je soubor 
DWG.10
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Jestliže AutoCAD® Vám může pomoci vytvořit výkresy, jaké 
potřebujete… Advance Steel to pro Vás udělá! Advance Steel 
všeobecně vytváří dobře vypadající výkresy vysoké kvality. Nicméně 
uživatelé mohou celkový vzhled přizpůsobit podle vlastních požadavků 
pomocí uživatelsky přívětivého “Správce výkresových stylů“.

Správce výkresových stylů je nástroj přizpůsobující proces automatické 
tvorby výkresů (díl viditelný nebo zakrytý, obsah a umístění popisů 
podle typu objektu, umístění kót...) pro získání výkresů, které již 
potřebují pouze malou nebo žádnou úpravu.
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GRAITEC Advance zvyšuje Vaši produktivitu a 
zlepšuje kvalitu výkresů



LETMÝ POHLED NA VÁŠ PROJEKT
Vytvořte své sloupy, nosníky, ztužidla nebo paždíky 
stejným způsobem jako když kreslíte čáry v AutoCADu® 
a potom použijte automatické přípoje z knihovny.

Advance Steel vytváří z modelu 
automatizovaně sestavné výkresy, dílenské 

výkresy, výpisy materiálu, NC data... a 
propojení se statickým softwarem!
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Výpis

Analýza metodou konečných prvků pomocí Advance 
Design

Zastřešení átria Zlaté terasy v Varšavě, 
Polsko. Waagner-Biro GmbH, Austria,  
vítěz European Award for steel 
construction 2007

Modelování konstrukce

Inteligentní přípoje

Rychlé spojení s posouzením

Přehledové výkresy

Výrobní výkresy



AB STUDIO s.r.o.
PRAHA
Jeremenkova 90a
140 00 Praha 4
Tel.: 244 016 055
Fax : 244 016 088
abstudio@abstudio.cz 

BRNO
Křenová 52
602 00 Brno
Tel.: 244 016 055
Fax : 244 016 088

HEADQUARTERS
GRAITEC SA
12 Burospace
91572 Bièvres 
France
Tel.: +33 (0)1 69 85 56 22

Minimální doporučená konfi gurace:
Pentium IV min. 2 GHz, 2 GB RAM a 128 MB grafi cká karta.
Windows Vista nebo Windows XP Professional. AutoCAD® 2004 nebo vyšší.
Tato konfi gurace může být změněna v závislosti na vývoji operačních systémů a AutoCADu®.

Již více než 20 let se Graitec angažuje 
ve vývoji vysoce výkonného CAD 
a výpočtového software pro oblast 
stavebních konstrukcí.

Přes 30 000 zákazníků nyní spoléhá 
na kompletní řadu GRAITECu plně 
kompatibilních a integrovaných produktů 
pro projektování železobetonových a 
ocelových konstrukcí.

GRAITEC je přední softwarová, inženýrská 
a vývojářská organizace zahrnující 
kompletní řešení cyklu projekce konstrukcí: 
Vývoj CAD a výpočtového software, 
školení, technická podpora, konzultace, 
vývoj pro specifi cké požadavky/projekty 
a outsourcing.

GRAITEC poskytuje nepřetržitě 
vylepšované špičkové produkty a k nim 
komplexní podpůrné služby pro splnění 
požadavků na nejvyšší kvalitu.

GRAITEC nabízí jedinečné kompletní 
řešení s odborným know-how

GRAITEC má hlavní sídlo ve Francii, 
pobočky v USA, Kanadě, Velké Británii, 
Německu, Španělsku, České Republice a 
Rumunsku a úzce spolupracuje s prodejci 
z celého světa.

smluvně nezajištěný dokument. - © november 2008 graitec, sa
advance je obchodní značkou firmy graitec. logo autodesk a autocad® jsou registrované obchodní značky společnosti autodesk inc. produkty nesoucí logo autocad® nejsou nezbytně produkty firmy autodesk a 
proto nejsou garantovány firmou autodesk. všechny ostatní značky patří příslušným vlastníkům.

GRAITEC je členem ADN (Autodesk Developer Network)
GRAITEC je UAR (Unique Application Reseller)

SADA CAD SOFTWARE PRO 
PROFESIONÁLNÍ KONSTRUKTÉRY

Advance Steel
Advance Steel je nadstavba AutoCADu®, která urychluje 
modelování ocelových konstrukcí a automatizovaně vytváří 
přehledové výkresy, výrobní výkresy, výpisy materiálu 
a soubory NC. Advance Steel je speciálně navržen pro 
průmysl ocelových konstrukcí pro zvýšení produktivity 
navrhování a kvality výroby.

Advance Design
Advance Design provádí statickou a dynamickou analýzu 2D 
a 3D konstrukcí založenou na metodě konečných prvků.
Advance Design je k dostání ve 2 verzích: Advance Design 
Amerika pro severoamerické normy a Advance Design pro 
evropské normy.

Advance Concrete
Advance Concrete je nadstavba AutoCADu®, která urychluje 
modelování a tvorbu výkresové dokumentace jako jsou 
výkresy tvaru a výztuže. Advance Concrete výrazně zvyšuje 
produktivitu při současném zvýšení kvality výkresů.

Lepší nástroje, vylepšený průběh práce, větší produktivita…
100% určen pro statickou analýzu, engineering a detailování• 
Tři high-end 3D modelovací balíčky: Výpočty konstrukcí, Výkresy oceli a • 
Výkresy betonu
Eliminuje opakované zadávání dat unikátní oboustrannou technologií • 
synchronizace
Automatizovaně vytváří a aktualizuje projekční a výrobní výkresy• 
Integrovaná správa výkresů• 
Nástroje pro kreslení jsou přední nadstavby pro AutoCAD• ®

Poskytuje dramatické zvýšení produktivity při projektování• 

Softwarová sada, která optimalizuje navrhování a kreslení konstrukcí…
Jste připraveni na GRAITEC Advance?

www.abstudio.cz


