
Az innováció kezdettől fogva az 
ARCHICAD egyik alapvető jellemzője. 
Az ARCHICAD 21 a régóta nagyon 
várt – a GRAPHISOFT saját fejlesztésű, 
szabadalmaztatott Prediktív TervezésTM 
technológiáját használó – Lépcső eszközzel érkezik.



ÜTKÖZÉSVIZSGÁLAT
A BIM de facto munkafolyamattá válásával az építészek is 

egyre több BIM formátumú szakági információt kapnak. Az 

Ütközésvizsgálat funkció az építész vezető modellkoordinátori 

szerepének kiteljesedését segíti azzal, hogy lehetővé 

teszi elemcsoportok a felhasználó által meghatározott 

követelményrendszerek szempontjai szerinti egybevetését.

ELEMOSZTÁLYOZÁS
Az ARCHICAD 21 új, rugalmas elem- és helyiségosztályozási 

rendszerével könnyebbé válik a nemzeti- vagy vállalati szabványok 

támogatása és minden korábbit felülmúló módon megnöveli a 

projekt résztvevői közötti együttműködési képességet.

IFC KAPCSOLATOK
A külső forrásból, például statikus vagy épületgépész 

társtervezőktől származó IFC modell védett referenciatartalmú 

kapcsolt modulként ágyazható az ARCHICAD 21 tervekbe. Ezek 

az IFC kapcsolt modulok könnyen frissíthetők, gördülékeny 

kétirányú együttműködést biztosítva a társtervezőkkel.

PROFI LÁTVÁNYTERVEZÉS
Az ARCHICAD 21-be integrált CineRender – amely a MAXON Cinema 

4D v18 renderelő motorjára épül – BIM kontextusba ágyazott, 

jó minőségű, fotorealisztikus látványterveket készít. A még 

valószerűbb, mégis gyors rendereléshez a legfrissebb verzióban 

bemutatkozik az új ‘Light Mapping’ ‘másodlagos GI’ eljárás. ArchiCAD Center - MódiStudió
1065 Budapest, Nagymező u. 58.
Tel: 061 269 2525, 0620 934 9697
Fax: 061 269 2525
E-mail: cadcenter@modistudio.hu
Web: www.modistudio.hu

Archimage Plusz Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 126-128.
Tel: 061 453 0322, 061 453 0323
Fax: 061 453 0342
E-mail: info@archimage.hu
Web: www.archimage.hu

PIRCAD
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 16.
1031 Budapest, (Graphisoft Park) Záhony utca 7.
Tel: 0666 442 200, 0620 9446 980, 061 803 8000
E-mail: pircad@pircad.hu
Web: www.pircad.hu

KORLÁT ESZKÖZ
Az új Korlát eszköz segítségével komplex, asszociatív 

korlátokat készíthetünk Lépcső, Födém, Fal, Tető vagy 

Felületháló típusú elemekhez. A konfigurálható Korlátkiosztás-

szerkesztő segítségével minden projekthez rá jellemző, egyedi 

korlátkiosztásokat készíthetünk. Előre meghatározott szabályok 

és szabványok alapján akár egy kattintással is készíthető korlát.

További részletekért kérjük, 
keresse fel GRAPHISOFT irodánkat
vagy látogasson el weboldalunkra: 
www.graphisoft.hu

Képek forrása: Charles Perkins Centre, Ausztrália
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A GRAPHISOFT, az ARCHICAD, a BIMx és a BIMcloud a GRAPHISOFT SE bejegyzett védjegyei.
Az egyéb elnevezések azok jogos tulajdonosainak védjegyei. 

LÉPCSŐ ESZKÖZ
A lépcsőtervezés az egyik legkomplexebb építészi feladat. Az 

ARCHICAD 21 új Lépcső eszköze több ezer lehetséges variáció 

kiértékelése után az adott épület sajátosságaihoz leginkább 

illő lépcsőket ajánlja fel. A munka oroszlánrészét a háttérben 

végzi, gondot fordítva arra is, hogy a lépcső megfeleljen az 

általános- és helyi lépcsőtervezési előírásoknak. Így válik az 

egykor gyötrelmes feladat élvezetessé.
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