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Vítejte 
Stair & Railing Designer, který je součástí kolekce Graitec předem BIM Designer, nabízí pokročilé modelovací 
možnosti pro uživatele produktu Autodesk Advance Steel v oblasti projektování od architektonických až po 
průmyslové ocelové konstrukce a těžební průmysl. 

  
Dostupný jako samostatné balíčky, Stair Designer přináší možnost v Advance Steelu rychle vytvořit schodiště 
se smíšenými stupni a s osedlanými schodnicemi. Railing Designer, dříve Ball Post Railing Designer, 
vylepšuje stávající funkce Ball Post Railing Designeru tím, že umožňuje vytvořit zábradlí na různé prvky včetně 
polyčáry.  

Railing Designer zavádí nové standardní zábradlí pro použití se Stair Designerem nebo na jakýkoli prvek a nový 
styl zábradlí, které lze umístit přímo na betonovou stěnu, což obé rozšiřuje univerzálnost Advance Steelu.       
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Novinky 
 

Schodiště se smíšenými stupni 
Tento nový příkaz pomáhá vytvořit schodiště se smíšenými stupni podepřené  deskou nebo nosníkem pomocí 
několika jednoduchých kroků: 

 Definujte počáteční bod v rovině XY zadáním nebo výběrem bodu: 

 
 Definujte bod otočení v rovině XY: 
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 Definujte koncový bod v rovině XY: 

 
 Definujte výšku schodiště: 
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 Vyberte zarovnání schodiště podle dříve vybraných bodů. 

 
 

Schodiště s osedlanými schodnicemi 
Tento příkaz pomáhá definovat schodiště s osedlanými schodnicemi včetně podpor, které jsou vyráběny z 
plechů nebo z profilů. 
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Standardní zábradlí 
Nová funkce "Standardní zábradlí" z Stair and Railing Designeru nabízí možnost vytvořit zábradlí na libovolný 
typ objektu Advance Steelu, včetně AutoCADovské úsečky. Spojení s podporou je rovněž zahrnut a lze nastavit 
uživatelem včetně osazení sloupků přímo na schodišťové stupně.  
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Nástěnné zábradlí 
Funkce "Zábradlí připevněné ke stěně" překračuje meze modelování a umožňuje uživatelům vytvořit 
jednoduché, ale estetické zábradlí podél linie, takže prvkem podpory může být libovolný objekt: betonové stěny, 
nosníky, ocelové panely, ocelové nosníky,... 
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Vylepšení 
 

Zábradlí kulovými spojkami 
Jedním z hlavních vylepšení pro tuto verzi je navíc stejné chování jako u standardního zábradlí; žádná další 
omezení týkající se objektu podpory.Nyní lze vytvářet zábradlí na nosníky, polynosníky, plechy, rošty a 
jednoduché úsečky AutoCADu.  

To výrazně rozšiřuje škálu modelovacích možností. 
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