
cabinet vision

Módulo

Alvo Qualquer empresa necessita de costumização
completa 

Capacidade S2M 

Info cabinetvision.pt/solidultimate

Todos os produtos de móveis do
tipo caixa e armários incluem:

•  Funções de desenho

•  Representação 3D

•  Listas de cortes e Relatórios

•  Preços e Orçamentação

Solid Ultimate

Sim

cabinet vision

: solid ultimate 

A solução ideal para qualquer utilização, começando a nível comercial até à

produção, independentemente do tamanho da empresa, da mais pequena até à

de maior dimensão. O Solid Ultimate, coloca ao seu dispor um conjunto completo

de ferramentas para projetar o seu produto exatamente como você o idealiza.

Projete e detalhe todos os seus trabalhos usando tecnologia avançada de mode-

lação sólida. O Solid Ultimate, gera automaticamente os desenhos para a loja,

desenhos 3D para o cliente, listagens de corte, listagens de materiais e a orça-

mentação. Prepare o “layout” gráfico do seu projeto, ou utilize a função de entra-

da de encomenda, para criar rapidamente a sua lista de corte ou estimativas de

materiais.

O Solid Ultimate permite que qualquer fabricante de móveis, marcenaria ou fabri-

cante de cozinha, automatize e integre de forma plena, a sua conceção através

de processos de fabricação, economizando tempo, eliminando eventuais prejuí-

zos e aumentando a sua produtividade.  

Principais razões para atualizar
a partir do Solid Advanced

•  Controlo total das peças

•  Vistas explodidas do móvel

•  Criar e editar Relatórios 

Módulo

Alvo Todas as empresas que necessitam
de personalização completa 

Capacidade S2M 

Info cabinetvision.pt/solidultimate

Todos os produtos de móveis do
tipo caixa e armários incluem:

•  Funções de desenho

•  Representação 3D

•  Listas de cortes e Relatórios

•  Preços e Orçamentação

Solid Ultimate

Sim

•  Método de construção para bancadas

•  Intelli-Joints™ (uniões inteligentes)

•  Importação de modelos 3D para materiais

•  Com o Screen to Machine™ pode ainda:

- Fazer coincidir o veio da madeira
- Maquinação de bancadas

- Módulo para maquinação de Portas MDF
- Gavetas com malhetes
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Aceda aqui para
saber mais o
Solid Ultimate

: solid ultimate 

 

para Roupeiros (”Closet”)

Módulo

Alvo Todas as empresas que necessitam
de personalização completa 

Capacidade S2M 

Info cabinetvision.pt/solidultimateforclosets

Todos os produtos de móveis do
tipo caixa e armários incluem:

•  Funções de desenho

•  Representação 3D

•  Listas de cortes e Relatórios

•  Preços e Orçamentação

Solid Ultimate for Closets

Sim

Principais razões para atualizar a partir
do Solid Advanced para Armários

•  Controlo total das peças

•  Vistas explodidas do móvel

•  Criar e editar Relatórios 

•  Método de construção para bancadas

•  Intelli-Joints™ (uniões inteligentes)

•  Importação de modelos 3D para materiais

•  Com o Screen to Machine™ pode ainda:

- Fazer coincidir o veio da madeira
- Maquinação de bancadas

- Módulo para maquinação de Portas MDF
- Gavetas com malhetes

A solução ideal para qualquer utilização, começando a nível comercial até à

produção, independentemente do tamanho da empresa, da mais pequena até à

de maior dimensão. O Solid Ultimate para Roupeiros, coloca ao seu dispor um

conjunto completo de ferramentas para projetar o seu produto exatamente como

você o idealiza.

Projete e detalhe todos os seus trabalhos usando tecnologia avançada de mode-

lação sólida. O Solid Ultimate para Roupeiros, gera automaticamente os desenhos

para a loja, desenhos 3D para o cliente, listagens de corte, listagens de materiais

e a orçamentação. Prepare o “layout” gráfico do seu projeto, ou utilize a função

de entrada de encomenda, para criar rapidamente a sua lista de corte ou estima-

tivas de materiais.

O Solid Ultimate para Roupeiros, permite que qualquer fabricante de móveis,

marcenaria ou fabricante de cozinha, automatize e integre de forma plena, a sua

conceção através de processos de fabricação, economizando tempo, eliminando

eventuais prejuízos e aumentando a sua produtividade.  


