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Konstrukce zimních 
zahrad z dřevo-hliníku 

 WYSIWYG   
„What you see is what you get“!  - „To, co vidíte, je to, co dostanete“!  
Zkontrolujte předem řezy a opracování – s „Rentgenovým náhledem“ je to možné!

 Import drátěného modelu  
Složité konstrukce nebo speciální řešení lze snadno importovat do 3D Klaes jako CAD 
drátěné modely.

 Automatické generování řezů  
Uzpůsobení řezu profilů a konstrukce v „reálném čase“.

 Základní data na principu LEGA 
Klaes 3D je řešení nezávislé na systému a materiálu! Ať už se jedné o materiál dřevo, 
dřevo-hliník, hliník nebo ocel - Klaes 3D je vždy tím správným řešením!

 Obchodní řešení  
Díky napojení na konstrukční program Klaes máte k dispozici výkonný obchodní 
software a neustálý přehled.

Vytvářejte fasády nebo zimní zahrady z dřevo-hliníku tak „jednoduše“, jako samotná okna v software pro 
výrobce oken. Bez ohledu na to, jaké požadavky má Váš zákazník. Klaes 3D je ideálním společníkem, který 
snadno zhotoví složité konstrukce, skvěle prezentuje, zkalkuluje a v neposlední řadě i precizně vyrobí. A to 
vše bez CAD znalostí. Díky flexibilnímu datovému konceptu můžete vytvářet profily téměř všech typů  
materiálu ve Vašem systému.   



„X-ray view“ into the interior

Bending resistant connection
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Conservatory construction  
of wood-alu

If you want to construct a façade or a conservatory of wood/alu – no matter what your customer requires – it is as easy as 
constructing a window. Klaes 3D is an ideal companion to create even complicated constructions easily, to present them 
professionally, to calculate them and then manufacture them efficiently – and no prior CAD experience necessary! Thanks to 
the flexible data system, you can install profiles of almost any type of material into your system. 

 WYSIWYG   
„What you see is what you get“! Check the cuts and processings at the 
profile in advance - “an x-ray view” makes it all possible!

 Grid Net-Import  
Complex constructions or special solutions can easily be imported into 
Klaes 3D as a CAD-grid sketch.

 Automatic Section Generation  
Adjustment of sections referring to profiles and the construction in  
„real time“

 Master Data Following the LEGO-Principle    
Klaes 3D is independent of the system and material! Whether wood, 
alu-wood, aluminium or steel – with Klaes 3D, you always have the right 
solution!

 Commercial Solutions  
Thanks to the connection to the Klaes Construction-Program you have 
a powerful commercial software at hand and you constantly keep the 
overview. 


