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Obsah Vítejte v GRAITEC Advance BIM Designers 2018 
Sada GRAITEC Advance BIM Designers je kolekce pokročilých aplikací pro automatizaci pracovních BIM 
postupů a vytváření technické dokumentace. Tato verze 2018 je skutečný milník, přináší nové funkce a více 
funkce pro armování, nabízející nové inovační balíčky a skutečně zlepšuje pracovní postupy BIM pro betonový 
a ocelový průmysl. 

     
V této verzi jsou Advance BIM Designers seskupeny pod 2 série: Concrete Series (betonové) a Steel Series 
(ocelové). 

Série pro betonové konstrukce BIM Designers přichází ve 2 profesionálních balíčcích: 
 Advance BIM Designers – Concrete Series – Rebar Detailing; 
 Advance BIM Designers – Concrete Series – Rebar Design & Detailing. 

Pro série pro ocelové konstrukce byly vytvořeny 2 nové balíčky: 
 Advance BIM Designers – Steel Series – Connection; 
 Advance BIM Designers – Steel Series – Stairs & Railings. 

Tyto úpravy v balíčcích berou v úvahu zpětnou vazbu našich zákazníků a přizpůsobují naši nabídku tak, aby 
lépe vyhovovala jejich potřebám. 

Balíček “Rebar Detailing“  je správná a efektivní odpověď pro konstruktéry, kteří využívají aplikaci REVIT k 
výrobě výztuže výkresů. Umožní uživatelům rychle vytvářet parametrické 3D armokoše, automatizovat vytváření 
pohledů s výztuží, automaticky vytvářet technickou dokumentaci (výkresy, popisy, plány) a poskytovat efektivní 
nástroje pro jemné vyladění výztuže a výkresů. 

S balíčkem “Rebar Design & Detailing“ získají inženýři přístup k další úrovňi funkčnosti a jsou schopni navrhovat 
armokoše podle Eurokódů a severoamerických norem v rámci Revitu nebo jako samostatná aplikace. Stejně tak 
jsou schopni vytváře automaticky detailní zprávy, se všemi požadovanými odkazy na návrhové kódy a normy. 
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Advance BIM Designers – Concrete Series 
 

Novinky 

Kompatibilita s Revitem 2017 a Revitem 2018 
Advance BIM Designers 2018 je kompatibilní s aplikací Revit 2017 a 2018. 

 

 

Nástroje pro vyztužování 
Ve verzi 2018 byl panel nástrojů Vyztužování z GRAITEC PowerPacku pro Revit migrován na pás karet 
GRAITEC Concrete Design. 

 

Díky této nové organizaci nástrojů pro vyztužování mohou uživatelé přistupovat ke kompletní sadě funkcí, což 
jim pomáhá vytvářet výkresy výztuže v Revitu v optimální výši produktivity. 

Skupiny návrhu 
Stavební inženýři se často setkávají s velkými projekty, kde je třeba vypočítat a vyztužit stovky konstrukčních 
prvků.Pro tyto situace, aby se trochu zjednodušil proces z pohledu projektanta a ze strany výkazů materiálů, 
jsou prvky se stejnými vlastnostmi průřezu sloučeny do skupin. 

Při zohlednění zatěžovacích stavů všech prvků ve skupině je vytvořen jeden typ vyztužení a umístěn do 
bednění. Toto umožňuje řešit nadměrný počet tvarů a délek vložek výztuže. 

V procesu návrhu, lze tohoto výsledku dosáhnout pomocí konceptu Skupiny návrhu, který je v RC BIM 
designers pracující na platformě Autodesk Revit nebo Advance Design. 

 
Cíle: 

 Jednoduchá správa sloupů / základů a jejich detailů výztuže ve skupinách, které ušetří spoustu času 
při aktualizaci modelu projektu. 

 Vytváří shodné 3D armokoše pro všechny seskupené prvky (tedy jediný výkresový list, ale s výkazem 
výztuže, který zohledňuje všechny prvky ve skupině). 

 Definování stejných geometrických vlastností nebo materiálu pro všechny prvky ve skupině, přesněji s 
možností přiřadit stejné parametry pro výběr prvků; 

 Detekce obálky teoretické výztuže pro skupinu prvků a generování skutečné výztuže. 
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Prostředí Revitu: 
Prvky v modelu lze přidat do skupiny použitím příkazu Návrhová skupina v pásu karet GRAITEC Concrete 
Design. 

 
Chcete-li přiřadit prvky do skupiny, tak musí mít: 

 stejný konstrukční typ (konstrukční sloup nebo konstrukční základy); 
 stejná rodina (např. Obdélníkový sloup, Základ s kalichem, atd.); 
 stejný průřez (stejný typ); 
 stejný materiál; 
 stejnou výšku (v případě sloupů). 

Poznámka: Prvky, které jsou již součástí některé skupiny nelze přidat do jiné skupiny. 

Vytvoření skupiny začíná s použitím šablony návrhu do všech prvků, které jsou vybrány. Otevře se dialogové 
okno pro uživatele označující šablonu, která bude použita u všech prvků v návrhové skupině: 

 

Poznámka: Přidáním šablony pro prvky ve skupině hned od počátku zajistíte správné fungování a návrh prvků. 

Výpočet se provádí výběrem některého z prvků ve skupině. Je li vybrán a vypočítán jeden prvkek ve skupině, tak tato 
akce se projeví v celé skupině (všech prvcích patřících do skupiny). 

Při generování výkresu je vytvořen jeden výkres pro jednu skupinu s odpovídajícím výkazem. Výkaz se skládá ze 
součtu všech prutů výztuže ve skupině. 
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Skupiny mohou být spravovány stejně jako jakýkoliv jiný prvek z panelu Stav posouzení. Při výběru jednoho 
nebo všech prvků ve skupině se otevře dialogové okno Stav posouzení. 

 

 

Přizpůsobitelné poznámky a rozkreslení výztuže 
Do dialogu Nastavení výkresu byla přidána nová sekce: Rozkreslení výztuže. To nabízí možnost přizpůsobení 
vzhledu rozkreslení výztuže, nastavení měření a kótování. 
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Obecné 
Pro třmínky jsou k dispozici tři způsoby zobrazení: Standardní, rozvinutý a odskočený. 

 
Pro rozkreslení výztuže přibyla možnost výběru metody měření pro dílčí délky a zaokrouhlení hodnot. 

Pro měření dílčích rozměrů jsou k dispozici tři metody: Vnější, Osové a Křivkové . 

 
1. Měření segmentů na vnějších lících prutu ("Vnější" v GUR) 

 
2. Měření segmentů mezi osami prutu ("Osové" v GUR) 
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3. Měření segmentů po ose prutu, rovných i zakřivených úseků ("Křivkové" v GUR) 

 

Poznámka:  Dodatečná možnost založená na kódu tvaru pro UK lokalizaci je k dispozici v seznamu. Tato 
možnost se řídí dle předpisu z British Standard BS 8666:200. 

 
K dispozici jsou tři metody zaokrouhlování: 

 Nejbližší 
 Nahoru 
 Dolů 

Zaokrouhlení lze provést individuálně pro délku jednotlivých segmentů nebo pro celkovou délku, s přírůstek 
zvoleným uživatelem ze seznamu. 

Poznámka může obsahovat následující parametry: počet prutů, číslo prutu, průměr, délka, rozteč, celková 
délka, povrchová úprava a třída oceli. 
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Samostatná aplikace vs. prostředí aplikace Revit 
Poznámky používané na výkresech jsou nativní tagy prutů z Revitu. Uživatel může upravit popis prutu výběrem 
jedné z dostupných rodin v kategorii strukturálních tagů prutů výztuže, přímo z rozhraní aplikace Revit. 

Rozkreslení výztuže není generováno automaticky v aplikaci Revit, ale lze místo toho použít příkaz Rozkreslení 
výztuže v GRAITEC Concrete Design > Výztuž. 

 

 

Synchronizace – import a export na výběr (více prvků) 
Používáte-li Advance BIM Designers v Revitu, funkce synchronizace je k dispozici nejen pro jednotlivé prvky, 
ale také pro vícenásobný výběr prvků. 

Import a Export lze provádět v dialogovém okně Stav návrhu. 
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Uživatel může exportovat/importovat všechny prvky v seznamu Stav návrhu (elementy v modelu) klepnutím na 

některou  nebo . 

 
V této fázi můžete provádět nezbytné změny pro každý exportovaný prvek v samostatné verzi modulu. Poté 
můžete načíst nejnovější změny a tyto prvky budou automaticky aktualizovány v modelu v Revitu: 
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Import a export lze provádět i pro jednotlivé prvky: 

 

Vylepšení rychlosti výpočtu pomocí multi procesního přístupu 
Pokud jsou moduly BIM Designer pro železobetonové konstrukce spuštěny v Advance Design, výpočet prvků 
běží paralelně což vede k výraznému zrychlení výpočtu pro větší počet současně dimenzovaných objektů. 
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Nelineární metoda výpočtu druhého řádu 
Reinforced Concrete Column Designer 2018 přichází s novou hlavní funkcí: možnost spustit nelineární výpočet 
s účinky druhého řádu.  

Tato možnost je k dispozici v dialogovém okně Nastavení posouzení a lze použít pouze pro sloupy 
obdélníkového, čtvercového a kruhového průřezu. 

 

Poznámka:  Volba je zvolena automaticky, pokud uživatel použil pružné podpory (je-li vybrána jako metoda 
výpočtu v dialogu Vzpěrná délka "Manuální tuhost") nebo pokud jsou v dialogu Zatížení 
definována vnější zatížení. 

Nejprve modul provede předběžný výpočet pomocí jedné z metod EN 1992-1-1. Výsledkem jsou momenty od 
účinků druhého řádu spolu s dalšími namáháními. Předběžný výpočet se provádí s přihlednutím pouze k 
zatížení v vrchu a spodku sloupu, vnější zatížení po výšce sloupu jsou v první fázi zanedbána. 

Na základě těchto namáhání je spočítáno skutečné množství výztuže. 

Vzhledem k množství skutečné výztuže, která vede k větší tuhosti sloupu, se provádí nelineární výpočet 
druhého řádu. Tak jsou získány další hodnoty momentů druhého řádu, které jsou menší než hodnoty z 
předběžného výpočtu (kdy nebyla použita dodatečná tuhost přenášená výztuží), a také další namáhání po 
výšce sloupu. 

Pomocí těchto konečných momentů se získá nové množtsví výztuže menší než z předběžného výpočtu. 

V závěrečném kroku se část sloupce ověřuje pomocí interakčních křivek. 
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Vnější zatížení podél výšky sloupu 
Další důležitou funkčností přidanou Reinforced Concrete Column Designer 2018 je možnost definovat boční 
zatížení po výšce sloupu, která jsou přesná a přenáší se dále. 

 

 
Dialog Zatížení obsahuje dvě karty: Vnitřní zatížení a Vnější zatížení. 
Uživatel se může rozhodnout zda definuje vnitřní zatížení přímo, zatíží pouze horní a spodní část sloupu, nebo 
definuje vnější zatížení a následně spustí nelineární výpočet druhého řádu. 
Chování je následující: 

 Pokud uživatel definuje pouze vnitřní síly, tak se výpočet provádí pomocí jedné ze standardních 
metod z EC2, která je vybrána v dialogovém okně předpoklady výpočtu. 

 Pokud se uživatel rozhodne definovat pouze vnější zatížení, pak je automaticky proveden nelineární 
výpočet druhého řádu. 

 Existuje také možnost definovat vnitřní síly i vnější zatížení. V tomto případě je automaticky proveden 
lineární výpočet druhého řádu a získané síly jsou přidány do ručně definovaných vnitřních sil. 
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Pružné podpory pro sloupy 
Až do verze 2018 byla teoretická analýza považována za idealizovanou a omezenou, kde posuvná a rotační 
tuhost byla nastavena buď na nulu (volný konec) nebo nekonečno (pevné konce). 

Spolu s funkcí pružných podpor se ovlivňuje vliv omezovacích konců na kapacitu vzpěrné délky v pokročilém 
režimu, přičemž se bere v úvahu skutečnost, že u reálných konstrukcí je rotační a translační tuhost koncových 
zádržných systémů někde mezi tuhými a volnými.  

V Advance BIM designers – Concrete series, funkčnost pružných podpor lze nalézt v dialogovém okně vzpěrné 
délky jako možnost "Ruční tuhost". Když je vybrána "Ruční tuhost", tak je automaticky aktivován nelineární 
výpočet druhého řádu a efektivní délka sloupu již není vypočítávána pomocí zjednodušených6 vzorců.  

Uživateli je povoleno definovat uzlové tuhosti proti posunutí a otočení pro horní a dolní konce sloupu pomocí 
specifického dialogu, uzlová tuhost podél osy X a uzlová tuhost podél osy Y. 
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Vícevrstvý půdní profil 
Nově v Reinforced Concrete Footing Designer, funkce více vrstev umožňuje uživateli nastavit libovolný počet 
vrstev půdy podle potřeby a snadno spravovat jejich vlastnosti. Funkce je organizována ve dvou dialogových 
oknech, v panelu Zemina: 

 
 Půdní profil: Hlavním cílem je udržet všechna data půdních vrstev uspořádaná a zajistit snadný a 

efektivní způsob vkládání, úpravy a odstraňování vrstev půdy.Kompomenty podloží jsou uspořádány v 
tabulce s upravitelnými poli, každý řádek představuje typ zeminy s různými upravitelné parametry 
(nebo zaškrtávacími políčky) dostupnými v každém sloupci. 

Kromě tabulky půdních vrstev, které slouží k uložení vlastností půdy, dialogové okno obsahuje výkres 
pro ilustraci posloupnosti půdních vrstev, v části Náhled stratigrafie. Skica obsahuje náčrt každé 
vrstvy dříve definované půdy s odpovídající barvou a zobrazí další informace například úroveň každé 
vrstvy vložené v mřížce. 

 
 Databáze zemin: vzhledem k tomu, definování jednotlivých půdních vrstev může být časově náročný úkol, 

tak dialog databáze zemin obsahuje knihovnu předdefinovaných zemin. Tyto půdy se objeví v rozevíracím 
seznamu ve sloupci Typ zeminy. 

 
Knihovna zemin načte data ze souboru XML, který obsahuje výchozí typy zemin. Uživatel může vždy 
přidávat nové vrstvy do této tabulky a odstraňovat stávající.  

Poznámka: výchozí vrstvy nelze z databáze odstranit. 
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Vylepšení 

Automaticky aktualizované výkazy Revitu 
Výkazy revitu se automaticky aktualizují po každé změně na 3D modelu. Jako vývoj od předchozí verze ve verzi 
2018 již není nutné k regenerovat výkres poté co byl změnen 3D model, aby byl výkaz aktuální. 

Poznámka:  Pokud se prvek stane nevypočteným, například po provedení ručních změn, zobrazí se ve výkresu 
u tabulky nápis "nevypočtený". 
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Syntetické zprávy 
Ve verzi 2018, jsou implementovány kromě podrobné a standardní sestavy také syntetické zprávy.  

Syntetické zprávy jsou organizovány v tabulkách a obsahovat zjednodušené informace o předpokladech projektu a 
výsledky. 

 

 

Poznámka:  syntetické zprávy jsou k dispozici ve formátu DOC a PDF.  
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Náhled výkazu 
Do dialogu Nastavení kreslení - sekci výkaz výztuže, bylo přidáno tlačítko pro generování náhledu vybraného 
výkazu výztuže. 
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Vylepšené vlastní rodiny GRAITEC  
Vlastní rodiny GRAITEC byly vylepšeny pro celkovou kompatibilitu mezi typy elementů v samostatných 
modulech a prvky rodin aplikace Revit. 

Hlavní vylepšení spočívají v přidání zkosených řezů, podložení, výčnělků a zkosení pro rodiny základů. 

Samostatné Vlastní rodiny GRAITEC v aplikaci Revit 

 

Samostatné Vlastní rodiny GRAITEC v aplikaci Revit 

 

Otvory v nosníku založené na rodině 
Ve verzi 2018, otvory založené na rodině vytvořené v průvlacích jsou rozpoznány BIM Designerem, a v 
důsledku toho se zobrazí v dialogovém okně Otvory (však uživatel nemůže upravovat jejich geometrii z tohoto 
dialogového okna). 

 
Tato nová funkce umožňuje uživateli automaticky generovat otvory kolem prvků TZB pomocí PowerPacku pro 
Revit a pak použít modul RC BIM Designer a automaticky získat požadovanou výztuž kolem tohoto otvoru! 
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Uživatelky definované výsledkové průřezy podél nosníku 
Pomocí příkazu Výsledné řezy z panelu Výsledky, může uživatel řídit průřezy nosníku pro které chce zobrazit 
v sestavě Detailní výpočet. 

 

 
Dialog je rozdělen do dvou částí:Výchozí a uživatelsky definované. 

Karta Výchozí obsahuje hlavní průřezy podél nosníku: 

1. Levá podpora: Ohýbání výztuže na levé podpoře na horním povrchu 

2. Pravá podpora: Ohýbání výztuže na pravé podpoře podporu na horním povrchu 

3. MInf: Ohybová výztuž v bodě maximálního ohybového momentu při dolním povrchu 

4. Msup: Ohybová výztuž v bodě maximálního ohybového momentu při horním povrchu 

5. Vmax: Smyková výztuž v místě s maximální smykovou silou 

6. Tmax: Torzní výztuž v bodě s maximálním kroutícím momentem 

7. wkmax: Maximální šířka trhliny 

8. Max bet napětí: Maximální napětí v betonu 

9. Max ocel napětí: Maximální napětí v oceli 

10. Max průhyb: Maximální průhyb 

Uživatel může zatrhnout/ nezatrhnout kteroukoliv z těchto možností výpočtu, a může si tak zvolit, zda chce 
zobrazit nebo nezobrazit ve výpisu detailní kalkulace v těchto řezech. 
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Karta Uživatelsky definované se používá pro ruční definici dalších přůřezů s výsledky, které mají být 
zobrazeny ve zprávě. 

 
Parametry popisující výsledný průžez jsou: 

 Pozice (dolní nebo horní povrch nosníku) 
 Abscissa 
 Kapitoly výpočtu, které budou zobrazeny ve vybrané zprávě pro zvolené průřezy (výpočet podélné 

výztuže, výpočet příčné výztuže, torzní výztuž, šířka trhlin, napětí v betonu, napětí ve výztuži, 
deformace). 

Podélné pruty na podporách 

 
Nový příkaz se používá ke správě podélných prutů na podporách: levá, střední, pravá. Ve srovnání s jinými 
dialogy v panelu výztuž, které jsou organizovány na jednotlivá pole, dialog Podélná výztuž v podporách je 
organizována na celý nosník, přesněji na podpory. 
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Lineární zatížení přes podpory 
Nyní je možné přidávávat distribuované zatížení přes podpory (podél nosníku, nejen podél pole).V důsledku 
této změny byl také upraven dialog Definice zatížení. 

 

Poznámka: Možnost přidat zatížení nad podpory je k dispozici pro jednotné distribuované zatížení, zatížení 
rovnoměrné a trapézové zatížení. 

Definiční bod je referenčním bodem odkud se měří abscissa zatížení: 
 Počátek nosníku: abscissa zatížení bude měřena od začátku nosníku (z prvního pole). 
 Počátek pole: abscissa zatížení bude měřena od začátku vybraného pole. 

 
Seznam dostupný ve sloupci Začátek pole se používá k definování ID polí, na kterém je uvažován definiční 
bod. 

Poznámka:  Pokud je Definiční bod nastavena na Počátek nosníku, tak možnost začátek pole je automaticky 
nastavena na Pole # 1 a vyšeděna. 
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Tlačítko Přizpůsobit nosníku/poli se používá k rozšíření distribuovaného zatížení přes celý nosník/pole. 

 

Poznámka:  Toto tlačítko se mění v závislosti na vybraném Definičním bodu. 

 

Interaktivní průřezy na nosníkách 
Do aplikace Reinforced Concrete Beam Designer byla přidána nová možnost, umožňující uživatelům rychle 
změnit pozici a rozsah řezu zobrazeného v pohledu. 

Pozice rámečku řezu může být zadána z rozvržení zobrazujíc průřez prvku. 

 
Uživatel může také upravit abscissu řezu ručně posunem rámečku podél prvku. 

Poznámka:  Nástroj editace řezů je k dispozici pro moduly Sloup a Nosník. 
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Kontextové nabídky 
Samostatné moduly Advance BIM Designers obsahují místní nabídky, které nabízejí okamžitý přístup k hlavním 
funkcím modulu. 

Kontextové nabídky jsou dostupné, když klepnete pravým tlačítkem myši kdekoli ve výřezu modelu a jsou 
obecné pro všechny moduly. 

 
Místní nabídka obsahuje jak přímé akce, tak podnabídky. Podnabídky jsou specifické pro konkrétní modul: 

    

Nastavení zobrazení pro zatěžovací stavy a kóty 
Byla přidána možnost nastavení zobrazení pro zatěžovací stavy a kóty. Uživatel může definovat barvu 
zatěřovacího stavu z dialogu Nastavení zobrazení, která se liší pro každý modul. 

 
Zobrazení kót lze nastavit v dialogovém okně Nastavení zobrazení kót. 
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Vylepšení výkresů pro Advance BIM Designers samostatné a v Revitu 
Výkresy výztuže Advance BIM designers byly vylepšeny jak pro samostatnou verzi, tak pro prostředí Revitu, 
převážně opravami chyb a závad, ale také jemným vyladěním výsledných výkresů.Mezi vylepšení mimo jiné 
patří: 

 Opravené a nově přidané tvary vložek ve výkazech; 
 Ucelené a uspořádané poznámky; 
 Organizované kótovací čáry pro každý typ prvku; 
 Zdokonalený mechanismus změny měřítka; 
 Vylepšené celkové rozložení (výztuž, symboly,rozpiska). 

Počet šablon výkresů pro prostředí Revit byl optimalizován přidáním šablony pro každý typ rodiny: 
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Advance BIM Designers – Nástroje pro ocel 
 

Steel Connection Designer 2018 
Dva nové připoje byli zařazeny do Steel Connection Designer 2018: Přípojení úhelníky a Styčníkový plech. 

Připojení úhelníky 
Připojení úhelníky se používá pro připojení stropního nosníku k jinému nosníku nebo sloupu. Připojený nosník 
může být umístěn šíkmo k hlavnímu nosníku. Úhelníky mohou být k hlavnímu nosníku přišroubovány nebo 
přivařeny. Třetí nosník může být vložen pokaždé, když je Připoj použit na stojinu hlavního nosníku. 
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Styčníkový plech 
Přípoj styčníkový plech propojí prvky ztužení pomocí styčníkového plechu. Počet připojených ztužujících prvků 
může být od jednoho do tří. 
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Kontrola kolizí 
Nové funkce Kontrola kolizí ve Steel Connection Designeru se používá k ověření geometrie přípoje určením 
kolizí mezi jednotlivými prvky přípoje. Každá kolize je označena červeně. Kontrolu kolizí lze spustit pouhým 
kliknutím na tlačítko Kontrola kolizí v pásu karet. 

 
Nalezené kolize jsou uvedeny v panelu Kontroly kolizí, který obsahuje podrobné informace pro každou kolizi: 
zjištěné prvky (objekt 1 a objekt 2), jejich souřadnice v globálním souřadnicovému systému a objem kolize. 
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Předdefinované šablony 
Chcete-li snadněji nastavit požadovanou konfiguraci pro připojené prvky, jednoduše si můžete vybrat z několika 
předdefinovaných šablon dostupných v galerií přípojů pro každou zemi. 

 
Například pokud potřebujete připojení Styčníkovým plechem, kde je plech umístěn mimo přírubu sloupu, 
můžete jednoduše zvolit předdefinovanou šablonu s tímto typem konfigurace, bez nastavení referenční osy a 
otáčení. 
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Stair & Railing Designer 2018 
 

Novinky 
 Pracuje pod Autodesk Advance Steel 2018 
Tuto apliakci Advance BIM Designers 2018 lze spustit pouze s Autodesk Advance Steel 2018. 

 
Jednoramenné schodiště 
Tento nový příkaz umožní nakonfigurovat jednoramenné schodiště s možností natočení stupňů. 

   
Tříramenné schodiště 
Tento nový příkaz umožní konfigurovat tříramenné schodiště, na výběr jsou tvary S nebo U. 

 



Co je nového v GRAITEC Advance BIM Designers 2018 
 

 33 

Výplňové panely pro standardní zábradlí 
Výplňové panely jsou nyní součástí GRAITEC Stair & Railing Designer, jsou estetické, funkční, bezpečné a je 
velmi snadné je vytvářet Poskytují vedení, podporu a fungují jako preventivní bariéra proti náhodnému pádu. 

Nová funkce Výplň je součástí makra zábradlí a umožňuje vytvoření výplňového panelu mezi jednotlivými 
sloupky.Panely mohou být tvořeny: 

Příčlemi – k dispozici jsou dvě možnosti: 
 Nerámovaná výplň (příčle mezi horizontálními prvky) 
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 Rámovaná výplň (příčle uvnitř rámu) 

 
V obou případech jsou k dispozici následující varianty připojení: zarovnání, oříznutí, zapuštění. 

 

Poznámka:  Tato možnost není k dispozici pro zakružené prvky. 
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Panely vyrobené z plechů - k dispozici jsou dvě možnosti: 
 Nezarámované panely - panely mohou být přivařeny k sloupkům nebo připojené prostřednictvím 

speciálních svorek. Uživatelé mohou zvolit svorky ze stávající knihovny nebo si vytvořit svorky vlastní. 
Jakýkoli druh materiálu dostupný v knihovně materiálů v Advance Steelu lze použít pro plech (včetně 
skla). 

 
 Zarámovaný panel - v tomto případě může být provedeno spojení mezi sloupky a rámem pomocí 

kruhových tyčí a speciálních svorek. Panel je vložen do ocelových rámů pomocí speciálních 
prvků, které jsou automaticky vytvořeny aplikací. 

Poznámka:  Tato možnost není k dispozici pro zakružené prvky. 

Panely z roštů – jsou k dispozici stejné funkce jako pro Panely vyrobené z plechů. 

Poznámka:  Tato možnost není k dispozici pro zakružené prvky. 
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Zábradlí z klíčových spojek 
Zábradlí z klíčových spojek představují alternativu ke "klasickému" svařovanému zábradlí, s několika výhodami. 

Výhody vyplívající z použití: 
 není potřeba svařovat, není nutný kvalifikovaný pracovník; 
 k sestavení není potřeba žádné speciální nářadí; 
 flexibilní systém lze namontovat rychle a snadno na jakémkoli staveništi. 

 
Několik spojek je přednastaveno od celosvětově známého výrobce Key Safety a uživatelé mohou upravovat a 
ukládat nové typy podle svých požadavků. 

Poznámka:  Tato možnost není k dispozici pro zakružené prvky. 
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Vylepšení 
 

Zdvojené sloupky pro standardní zábradlí 
Jedním z velkých vylepšení pro tuto verzi je možnost použití zdvojených sloupků. Tato funkce byla navržena 
především pro ploché profily a přináší speciální připojení. 

Poznámka:  Tato možnost není k dispozici pro zakružené prvky. 

 
To značně rozšíří možnosti modelování. 
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Odstranění "Horního madla" ze standardního zábradlí 
Verze 2018 přichází s větší flexibilitou. K dosažení tohoto cíle, byla přidána další důležité zlepšení: možnost 
vypnout horního madlo a místo toho použít boční madlo: 

 
Rozšíření schodnice na horním / dolním konci 
Počínaje verzí 2018 Stair & Railing Designeru, uživatel může upravit konec schodnice: 

 rozšiření na obou stranách schodnice o požadovanou hodnotou; 
 Vytvoření vertikálního / horizontálního prodloužení, dle jednotlivých případů; 
 automatické zarovnání schodnice k horizontální podpoře. 
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