
Díky BIM nástrojům, ArchiTECH.PC® 2015 disponuje 

ekosystémem projektu. Designéři, architekti, projekční  

kanceláře, ekonomové, řemeslníci, dodavatelé, správci  

budov ... a všichni účastníci projektového řízení mohou  

čerpat z dat projektu velké množství informací. 

Vložení modelu do  

určitého místa, nové  

interaktivní okno 3D  

řezu, konverze  

perspektivy z digitální 

fotografie, mnoho 

nových parametrických  

3D objektů, tvorba  

venkovních bazénů  

pomocí definovaného  

profilu, emisivní  

povrchové textury,  

úprava bitmap, návrh 

provedení úžlabí  

a nároží střech to vše  

patří mezi nové  

funkce a nástroje  

ArchiTECH.PC® 2015. 

ArchiTECH.PC® 2015 zajišťuje 
zvýšený výkon, kvalitu, produktivitu  
a snadnost použití s maximálním  
přínosem pro Vaše podnikání. 
 

Vývoj v této verzi zahrnuje vyšší úroveň 
CAD/BIM interaktivity mezi jednotlivými  

2D / 3D fázemi zpracování stavebního 
projektu. To maximálně zabraňuje  
možnému vzniku chyb ve vytvářené  
dokumentaci a při výsledné realizaci  
stavebních objektů. 
Integrované uživatelské datBIM  

rozhraní, zajišťuje import knihoven  
dat všech firem ze stavebního průmyslu. 

Nové okno interaktivního  

3D řezu 

Po zadání čáry řezu ve 2D okně,  
je automaticky vytvořeno nové pracovní  
okno, které obsahuje nový interaktivní 3D  
řez. V novém okně lze řez stavbou  
doplnit o všechny 2D prvky, včetně  
interaktivního kótování. Nové okno 3D  
řezu navíc pružně reaguje na všechny  
modifikace a úpravy prováděné  

ve všech 2D / 3D oknech vytvářeného  
stavebního projektu. 

Okno interaktivního 3D řezu můžete využít i pro 
tvorbu všech dalších typů výkresové dokumentace  
(např. pro detaily, čelní pohledy, schémata atd.). 

 

Nové funkce u parametrických  

podlaží 

Organizaci podlaží můžete nyní uložit  
pro její použití v budoucích projektech. 
Lze provést import struktury podlaží 
do jiného projektu. Jestliže projekt již  
obsahuje podlaží, jsou tato podlaží  
smazána a nahrazena novými podlažími. 
Nově lze provádět skupinové editace  
podlaží (např. smazání, přejmenování).  

www.edicad.com 
www.architech.cz 
Více informací 



 

Nahrání pracovní plochy 

Přiblížení pracovní plochy lze nyní 
uložit a kdykoliv se k němu během 
konstruování vrátit, včetně   
možnosti jeho uzamčení.  
Toto je velmi užitečná funkce, 
zejména pracujete-li s velkými  
soubory typu DWG nebo PDF. 

Konverze perspektivy 

z digitální fotografie 

Jen několika kliknutími provádíte 
konverzi fotografie budovy do čelního 
paralelogramu. 
  
Vyfotíte budovu, narovnáte ji  
a získáte tím geometrii fasády. 
 
Neztrácíte čas a tímto způsobem rychle  
získáte podklady pro kalkulaci zateplení  
nebo rekonstrukci fasády přímo  
z digitální fotografie budovy. 

Skupina parametrů referenčních  

čar 

Nově lze definovat parametry typ čáry, 
tloušťka a barva čáry při zadání  
provedení referenčních čar u oblouků,  
šrafování a desek. 

Emisivní textury 

● Plochy a 3D objekty mají nyní možnost 
zadání vyzařování světla a jeho barvy 
pomocí nových emisivních textur. 
Knihovna osvětlení je doplněna o další 
nové typy světelných zdrojů.  

U každého bazénu lze definovat  
provedení, vzhled a polohu vstupního  
schodiště i zábradlí. 

● Exteriérová svítidla 

● Koupelnový nábytek 

● Hřebenáč / úžlabí: zadávaný ve 2D 
 nebo přímo ve 3D, přizpůsobuje  
 automaticky svůj sklon a polohu  
 sklonu střechy 
● Rohové římsy 
● Prosklené zdi 
● Objekty pro zastínění 

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY 
 
MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ KONFIGURACE: 

● Windows® XP, Vista, 7, 8, 10, Windows Server 2008  

 nebo Windows Server 2012 32 nebo 64- bit 
● Intel® Core i-7-4770 (3.40 GHz) nebo ekvivalentní CPU 
● SSD 120 GB a více (400 MB pro instalaci programu  

 ArchiTECH.PC® a 7 GB pro instalaci textur vizualizačního  
 engine RENDER+) 
● HDD 500 GB pro data 
● 8 GB (a více) RAM paměti  
● Rozlišení min. 1280x1024 pixelů, 16,7 mil. barev 
● Grafická karta NVIDIA® GeForce® GTX 760, 
 2 GB VRAM nebo podobná 

● Klávesnice, myš 

● CD/DVD/Blue-Ray mechanika 

● Tiskárna/plotter s ovladačem pro Microsoft Windows® 

Fotogrammetrie / Photo match   

Nová funkce Photo Match umožňuje vytvářet  

velmi specifické a přesné fotomontáže,  
vložením modelu stavby do určitého místa  
ve fotografii dle polohy pozorovatele. 
Vkládání modelu je založeno na přesném  
zadání pomocí referenčních bodů.  
Takže výsledný dojem a efekt z fotomontáže  
je velmi překvapivý ! 

Nové parametrické objekty... 

● Nové typy komínů pro kompletaci střech Pro více informací navštivte WEBové stránky 
www.architech.cz nebo www.edicad.com 
Kontaktujte nás na info@architech.cz 

K3 Ultra - CAD software 
Masarykova 12 - 678 01 BLANSKO 
GSM: +420 602 514 857 
www.architech.cz 
k3ultra@architech.cz 
 
EDICAD sarl - 31 rue des Pinsons 
La Croix de Fer - 46000 CAHORS 
Tél. : +33 (0)5 65 23 91 79 
FAX : +33 (0)5 65 23 04 65 

EDICAD, SoftCAD, ArchiTECH.PC, KutchCAD, 
PhotoMEASURE jsou ochranné známky firmy 
EDICAD™. Všechny ostatní názvy značek a 
ochranných známek použité v této dokumentaci  
jsou vlastnictvím jejich držitelů. 
Firma EDICAD™ si vyhrazuje právo změnit 
nabídku produktů a jejich specifikaci  
kdykoliv, bez předchozího upozornění a nenese 
zodpovědnost za typografické chyby, které  
se mohou vyskytnout v této dokumentaci. 
Použité ilustrace nejsou závazné. 
© EDICAD™ 2015 - Všechna práva vyhrazena 

Vícenásobné kopie otvorů 

Při tvorbě více otvorů stejné geometrie  
ve šrafování, desce nebo ve střeše můžete nyní 
během jejich kopírování zadat požadovaný počet 
otvorů. Nemusíte je kopírovat jednotlivě. 

● Venkovní bazén zadaný profilem 
skládající se z čar a oblouků. Po jeho vytvoření  
lze definovat rozměry, vzhled a provedení  
bazénu. Včetně hloubky a povrchových  
textur jednotlivých částí bazénu (římsa, dno, 
boční stěny atd.). 

  


