
2 za cenu 1 !!! 
Letní akce pro tesaře i truhláře 

 

Firma:  ________________________  Jméno:  __________________________  

 

Telefon  ________________________  E-Mail:  _________________________  

 

_____________________________________________ 

Datum a podpis objednávajícího 

Faxem zpět na: 0049 / 8504 9229-19 nebo e-mailem na: info@weto-software.cz 

WETO AG  

Muth 2 

DE-94104 Tittling 

Tel.: 0049/8504 9229-292 

info@weto-software.cz 

www.weto-software.cz   

Easy TreppeEasy TreppeEasy Treppe   pro schodypro schodypro schody   

   Propracované prostředí ve 3DPropracované prostředí ve 3DPropracované prostředí ve 3D   
   Střešní asistent pro krovy, vikýřeStřešní asistent pro krovy, vikýřeStřešní asistent pro krovy, vikýře   
   Možnost vkládání libovolných trámů, (stojky, vzpěry, Možnost vkládání libovolných trámů, (stojky, vzpěry, Možnost vkládání libovolných trámů, (stojky, vzpěry, 

pásky atd..) oken dveří, komínu i střešních okenpásky atd..) oken dveří, komínu i střešních okenpásky atd..) oken dveří, komínu i střešních oken   
   TrámováníTrámováníTrámování   
   Ocelové dílceOcelové dílceOcelové dílce   
   Více funkcí pro opracování (prodloužit/uříznout, Více funkcí pro opracování (prodloužit/uříznout, Více funkcí pro opracování (prodloužit/uříznout,    
               sražení nářožní/úžlabí, rohové/podélné přeplátování,sražení nářožní/úžlabí, rohové/podélné přeplátování,sražení nářožní/úžlabí, rohové/podélné přeplátování,   
               Gerberův spoj, osedlání, rozdělení prvků…) Gerberův spoj, osedlání, rozdělení prvků…) Gerberův spoj, osedlání, rozdělení prvků…)    
   Výpisy materiálu (seznam řeziva, střešních dílců, Výpisy materiálu (seznam řeziva, střešních dílců, Výpisy materiálu (seznam řeziva, střešních dílců,    
               námětků i ocelových prvků) námětků i ocelových prvků) námětků i ocelových prvků)    

LigniKon Large 7LigniKon Large 7LigniKon Large 7   pro krovy a dřev. konstrukcepro krovy a dřev. konstrukcepro krovy a dřev. konstrukce   
   Výkresu profilu i bokorysů Výkresu profilu i bokorysů Výkresu profilu i bokorysů    
   Výkres jednotlivého dřev. prvkuVýkres jednotlivého dřev. prvkuVýkres jednotlivého dřev. prvku   
               (např. nároží, úžlabí…)(např. nároží, úžlabí…)(např. nároží, úžlabí…)   
   Náhled prvku ve 3DNáhled prvku ve 3DNáhled prvku ve 3D   
   
   
   

   Jednoduché ovládáníJednoduché ovládáníJednoduché ovládání   
   Tisk 2D náhledů včetně okótováníTisk 2D náhledů včetně okótováníTisk 2D náhledů včetně okótování   
   Propočet rozměrů stupňůPropočet rozměrů stupňůPropočet rozměrů stupňů   
   Šablony 1x1Šablony 1x1Šablony 1x1   
   Výpis materiáluVýpis materiáluVýpis materiálu   
   Manuální optimalizace schodů pro lepeníManuální optimalizace schodů pro lepeníManuální optimalizace schodů pro lepení   
   3D náhled, půdorys, náhled schodnic atd.3D náhled, půdorys, náhled schodnic atd.3D náhled, půdorys, náhled schodnic atd.   

Podepisující akceptuje výlučně všeobecné obchodní podmínky firmy WETO AG které najdete na : http://www.weto.de/htm_sites/agb.htm. Údaje o zákazníkovi podléhají v rámci rozvoje obcho-

dních vztahů elektronickému zpracování dat. WETO  se při ukládání, spracování a užívání osobních dat řídí pravidly o ochraně spotřebitele. Místou soudu je Passau. 

Důležité informace 

Tato *akce je platná do 31.07.2014. 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Vyhrazujeme si právo na 

tiskové chyby omyly a změny cen. 

Katalogová cena LigniKon Large 1180,-€     Katalogová cena Easy Treppe 390,-€ 

 

 Tímto závazně objednávám oba programy za akční cenu 1000,-€ 
      kdy fakturovanou částku chci zaplatit:  

 

jednorázově                                   půlročně                                 čtvrtletně                                                             

http://www.weto.de/htm_sites/agb.htm

