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imos CAD/CAM/NET/DATA 
– software a služby pro 
profesionály ve verzi 12

Pokud jste zatím vyčkávali se zavedením 
moderního systému přípravy výroby, je nyní 
ten správný čas. Připravujete ještě pouze 
výrobní výkresy a rozpisky? Programujete 
stroje ručně? Opakovaně zadáváte rozměry, 
tvary a vysvětlujete pracovní postupy? Toto 
vše dnešní technologie dokáží automatizovat! 
Přeskočte léta vývoje a ztrátu času u kompro-
misních řešení a nahraďte je profesionálním 
systémem imos CAD/CAM. Posuňte se dále. 

imos 12, to je především volnost tvorby, usnadnění každo-
denních činností a také moduly pro interiérová studia či návrh 
tvarových výrobků – to vše až do výroby.

Plánování prostoru
Plánování prostoru je v imos 12 hračkou. Výrobky může-
te propojovat, rychle vkládat do správného umístění, nebo 
kopírovat a mazat. imos CAD na změny reaguje a podle po-
třeby upraví okolní výrobky, upraví výkresy i CNC programy. 
Přehledně, jednoduše a stavba kuchyně je potěšením. Při 
prodeji použijte nový render. Během okamžiku vyberete typ 
scény a sami rozhodněte, jak detailní bude výsledný obrázek.

Konstrukční volnost
Kvalitní výrobek dělají detaily. Úprava polohy kování, výběr 
jiného typu, nebo změny v konstrukci pro každý typ elemen-
tu jsou drobnosti, které jsou v imos CAD propracovány do 
detailu. Tyto nástroje oceníte v každodenním spěchu a máte 
jistotu, že tato i další konstrukce budou v pořádku.

Automatizovaná výroba
Pro dokumentaci výrobku využijte volně nastavitelných kusov-
níků, čárových kódů, či tvorbu výrobních dávek a zpřehledně-
te svou výrobu. Podpora a napojení standardních i atypických 
CNC strojů je v imos CAM léty ověřená rutina.

Služby jsou klíčem k úspěchu
Celkové zavedení do firmy, napojení na firemní systémy nebo 
pokročilá automatizace výroby jsou důležité úkoly, kterým 
rozumíme. Jsme chlapi od fochu, truhláři a nábytkáři s praxí 
a znalostí reality výroby, kteří vědí, co nábytkáři potřebují. Tak 
mějte i ve své firmě kvalitní software a služby, které využijete 
ve svůj prospěch!
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Srdečne vás pozývame na 14. medzinárodný veľtrh
drevospracujúceho a nábytkárskeho

priemyslu WOOD-TEC.

BRAS, s.r.o.
Andreja Hlinku 1283/19, 013 01 Teplička nad Váhom

tel.: 041 381 6049, e-mail: bras@bras.sk
www.bras.sk

Predstavíme vám nový pohľad na formátovacie píly 
Concept 350

Plne automatickú olepovačku hrán Smart S600-23 EVO

Nové CNC vŕtacie a frézovacie centrum POINT K2

A ďalšie technológie, ktoré vám radi predstavíme a predvedieme.
Nájdete nás v pavilóne V stánok 108 od 20. do 23. októbra 2015

na výstavisku BVV – Brno.

http://www.bras.sk
http://www.strechy-praha.cz

