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Módulos

Alvo Qualquer empresa necessita de software
de automação 

Capacidade S2M 

Info cabinetvision.pt

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

•  Funções de desenho

•  Representação 3D

•  Listas de cortes e Relatórios

•  Preços e Orçamentação

Software simplesmente poderoso
para trabalhos em madeira

Projetar

Automatizar

Desenhar

Apresentar

Essential, Standard, Advanced, Ultimate

Essential, Standard, Advanced, Ultimate

O Cabinet Vision é uma ferramenta essencial para empresas que pretendam automa-
tizar as suas operações. Permite gerar automaticamente os seus desenhos de produ-
ção, representações 3D para clientes, listas de corte, necessidades de materiais, orça-
mentação, maquinação CNC e muito mais. Utiliza software de modelagem de sólidos
para criar no ecrã apresentações tridimensionais do produto final e simultaneamente
gerar os dados necessários para a produção.

Não complica o que é simples e torna possíveis os projetos mais complexos!
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Solid Essential
O Solid Essential foi concebido a pensar nas pequenas 
e jovens oficinas de produção de armários. Oferece as 
ferramentas essenciais para começar a automatizar os 
seus processos de engenharia. O Solid Essential inclui 
funcionalidades básicas de listas de cortes, orçamenta-
ção e apresentação.

• Definição de Construção com Aro Frontal
• Definição de Construção sem Aro Frontal
• Definição de Métodos de Construção de Caixas
   de Gaveta e Elementos Extraíveis
• Definição de Estilos de Frentes de Portas e Gavetas
• Múltiplas Vistas de Trabalho Disponíveis (Plano,
   Alçado, 3D, Representação Fotorrealista, etc.)
• Ampliar e Reduzir Zoom com a Roda de Scroll
• Paredes Retas, em Ângulo e Penínsulas
• Catálogos de Módulos Personalizados Definidos 
   pelo Utilizador
• Controlo Total de Seccionamento de Armários
• Funcionalidades Básicas de CAD
• Mudança de Unidade de Medida (imperial/métrica)
   a Qualquer Altura do Processo de Desenho
• Representação Fotorrealista

Solid Standard
O Solid Standard foi concebido a pensar nas
pequenas e jovens oficinas de produção de armários 
ou roupeiros. O Solid Standard oferece as funcionalida-
des necessárias para ajudar a sua empresa a dar o 
próximo passo. Está a considerar adquirir uma
Fresadora CNC com Otimização (Nesting) de entrada 
de gama? Este é o produto que precisa para o colocar 
no caminho da automatização CNC.

• Todas as funcionalidades do Solid Essential, e ainda...
• Construção de 32mm e com Sobreposição do Aro  
   Frontal
• Criação de Perfis de Moldura Personalizados
• Criação de Materiais
• Visualização de Cortes Transversais de Alçados
• Paredes Com Inclinações ou Arcos
• Múltiplas Divisões
• Preenchimento Automático de Paredes ou Divisões   
   com Armários
• Paredes Curvas
• Seccionamento de Caixas de Gaveta
• Aros Frontais com Friso
• Agrupamento de Projetos

Solid Advanced
O Solid Advanced foi concebido a pensar nas oficinas
de produção de armários e roupeiros residenciais ou
comerciais de média dimensão. Partindo das
funcionalidades disponíveis no Solid Essential e
no Solid Standard, cresce com o seu negócio.

• Todas as funcionalidades do Solid Standard, e ainda...
• Funcionalidades Avançadas de CAD
• Linguagem de Scripts de Personalização (Definições-
  Padrão Criadas pelo Utilizador)
• Corte Transversal de Planos
• Janelas Divididas
• Colocação de Objetos Atrás de Paredes
• Definição de Inteligência em Objetos Personalizados
• Importação de Modelos Google™ Sketchup™
• Criação de Bibliotecas de Componentes
• Definição de Derivados de Materiais
• Adição de Canais em Peças
• Preço por Componente
• Controlo absoluto de todos os detalhes dos materiais
   e ferragens dos armários, alteração de métodos de
   construção, estilos de portas e muito mais
• Geração automática dos relatórios necessários para
   construir o seu projeto, tais como listas de corte, listas
   de materiais e folhas de montagem

Solid Ultimate
A solução definitiva para qualquer oficina de produção
de armários ou roupeiros comercial ou residencial, das
mais pequenas às maiores. O Solid Ultimate oferece um 
conjunto completo de ferramentas para projetar o "seu" 
produto exatamente como o idealizou.

• Todas as funcionalidades do Solid Advanced, e ainda...
• Uniões Intelli-Joint™ Definidas pelo Utilizador
• Controlo Total de Componentes
• Vistas de Módulos Explodidos
• Criação e Edição de Relatórios Personalizados
• Definição de Mão-de-Obra para Componentes e
   Módulos
• Definição de Métodos de Construção de Bancadas
• Importação de Modelos 3D para Materiais
• Maquinação de Bancadas (com o S2M Center Ultimate)
• Combinação de Superfícies com Veio (com o S2M
   Center Ultimate)
• Gavetas Emalhetadas (com o S2M Center Ultimate)
• Centro de Portas MDF Doormaker™ (com o S2M
   Center Ultimate)
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Aceda aqui para
saber mais sobre
os produtos


