
Täydennä arkkitehdin suunnitelmat

täydelliseksi puurakennemalliksi –

Kaikki samassa ArchiCAD-tiedostossa

www.archiframe.fi

“Tuotamme ArchiCAD:llä ja ArchiFramella rakennekuvat puutaloihin, elementteihin ja 

moduuleihin. Tuotamme noin 270 elementtiä ja 330 moduulia vuodessa. Voin suositella 

ArchiFramea vastaavaan käyttöön.”

Allan Møller, Prosjekteringsavdeling/Designing Department, Skanska Husfabrikken AS

http://www.skanska.no/Husfabrikken/


www.archiframe.fi

”Valitsimme ARCHICAD- ja ArchiFrame-ohjelmistopaketin sen helppokäyttöisyyden, 

joustavuuden ja monipuolisuuden vuoksi. Lisäksi halusimme parantaa suunnittelun laatua ja 

tuotannon tehokkuutta 3D-mallinnuksen kautta. Mahdollisuus ohjata työstökoneita ohjelmistosta 

on tulevaisuuden kannalta kiinnostava vaihtoehto.”

Harri Alanen, tehdaspäällikkö YIT Rakennus Oy, Hämeenlinnan elementtitehdas



www.archiframe.fi

“Olemme käyttäneet ArchiFramea vuodesta 2011 lähtien. Saamme kaiken esiteistä aina 

tuotannon CNC-tiedostoon paketilla ArchiCAD & ArchiFrame & ArchiLogs. Olemme 

erittäin tyytyväisiä järjestelmäämme."”

Tanja Rytkönen, Vice President Design, Honkarakenne

http://www.honka.com/
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ArchiCAD & ArchiFrame on mallintavista suunnittelujärjestelmistä 

ylivoimaisesti helpoiten omaksuttavissa. Suurin etu kilpaileviin järjestelmiin 

verrattuna on järjestelmän joustavuus ja omatoiminen 

räätälöintimahdollisuus. Paras esimerkki tästä on tekemäni LVL-kertoripa 

elementti, jonka avulla saan haluamani rakenteen täysin automaattisesti ja 

aina oikein yhdellä klikkauksella!

Yksinkertaisissa rakenteissa suunnitteluaika on tippunut alle puoleen, mutta 

monimutkaisemmissa kohteissa jopa yhteen kolmasosaan alkuperäiseen 

verrattuna. Ja nyt ArchiFramen uudella elementin kopiointi- ja 

peilaustoiminnolla se tulee tippumaan entisestään. Merkittävä etu on myös 

se, että inhimillisistä tekijöistä johtuvat virheet jäävät käytännössä kokonaan 

pois, koska järjestelmä varoittaa useilla eri tavoilla tulossa olevasta virheestä 

ja päivittää muutokset automaattisesti kaikkialle.

VVR Wood Oy, Ville Valve, tuotantojohtaja
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“Olemme käyttäneet ArchiFramea 

vuodesta 2012 lähtien. Mielestäni 

ArchiFrame & ArchiCAD on paras 

markkinoilla oleva ohjelmisto 

puurakenteiden suunnitteluun.”

Ove Frøitland, Designer, Birkeland Bruk

http://www.birkelandbruk.no/


Miksi ArchiFrame?
1. Rakennekuvia varten ei ole tarvetta mallintaa

kohdetta uudelleen arkkitehdin piirustuksista.

Tämä vähentää virhemahdollisuuksia. Jos kaikki

on samassa mallissa, on törmäystarkastelu helppoa.

2. Vapaa mallinnus: Jokainen kappale on erillinen ja jokaista
pystyy muokkaamaan täysin vapaasti (automaatio missä tahansa 
ohjelmassa epäonnistuu ennemmin tai myöhemmin).

3. ArchiCADin ominaisuudet käytössä: Esimerkiksi tiimipalvelin, toimii 
Windowsissa ja Macissa. Vain yksi ohjelma opiskeltavana.

4. Vakiona CNC-tuki Hundegger bvn ja btl esimerkiksi Weinmannille

5. Laajasti säädettävissä xml-asetustiedostojen ja skriptien avulla

6. Käyttäjäkunnan mukaan helppokäyttöinen



THANK YOU!


