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ARCHICAD 22
ARCHICAD že več kot 30 let s pomočjo inovativnih
rešitev postavlja standarde za računalniško podprto
arhitekturno načrtovanje. Program ne omejuje vaše
ustvarjalnosti, pri tem pa omogoča največjo produk-
tivnost pri izdelavi dokumentacije. Močno zavedanje
potreb po trajnostni gradnji je vodilo do integracije
orodja za oceno energijskih potreb zgradb že v idejni
fazi. Nudi edinstvene možnosti simulacij vpliva arhi-
tekturne zasnove na energetski in ogljični odtis in
možnost uporabe raznovrstnih predstavitev za komu-
nikacijo z investitorjem ali izvajalci na gradbišču. Te in
mnogo drugih funkcionalnosti programa ARCHICAD
so prepoznali tudi uporabniki, ki so ga že osmo leto
zapored izbrali kot najboljši BIM program za arhitek-
turno načrtovanje. Več na www.pilon.si

ARCHICAD START Edition 2019
ARCHICAD START Edition je zasnovan in ukrojen po
meri manjših arhitekturnih birojev. Vsebuje vsa
orodja potrebna za oblikovanje virtualne zgradbe iz
katere nato izdelamo vso projektno dokumentacijo.
Aktualna verzija programa uvaja široko paleto
naprednih modelirnih orodij, samodejno spajanje
materialov na osnovi prioritet, pohitritev s pomočjo
procesiranja v ozadju, zadnje DWG/DXF pretvornike
in IFC vmesnik za izmenjavo dokumentacije z
zunanjimi sodelavci. Več informacij in primerjava
funkcionalnosti s polno verzijo programana na:
http://www.graphisoft.com/archicad/start-edition/

Običajna cena:
4.600 EUR + DDV

ZAPS skupinski nakup:
2.600 EUR + DDV

· trajna licenca
· vključuje izobraževanje
· vključen BIM Server, slovensko predlogo
in katalog materialov po PURES 2010
· vključena bogata generična knjižnica in
knjižnice slovenskih in tujih proizvajalcev
· vključen BIMx app za ogled projekta na
mobilnih napravah
· vključuje Cinema Render pogon
· pogodbeno vzdrževanje ArchiPLUS je
prvo leto obvezno, kasneje po želji
- vključuje tudi novo verzijo programa
ARCHICAD 23 ko ta izzide v juliju 2019

Običajna cena:
1.990 EUR + DDV

ZAPS skupinski nakup:
1.790 EUR + DDV

· trajna licenca
· vključuje izobraževanje
· možna nadgradnja na polno verzijo
· ni možna sklenitev vzdrževalne pogodbe

Obe ponudbi za ZAPS skupinski nakup
veljata do 20.04.2019


