
CADKON+ RC to praktyczne i wydajne narzędzie do detalowania konstrukcji żelbetowych, które posiada wszystkie 
zaawansowane funkcje rysowania, edytowania i przeglądania znane ze zwykłych programów CAD.  
Zachowuje pełną kompatybilność z formatem DWG®.

Zaawansowane narzędzie dla konstruktorów do zbrojenia  
elementów żelbetowych.

■ Niezależny program do żelbetu
■ Stworzony specjalnie dla inżynierów i konstruktorów
■ Zgodny z normami i zasadami projektowania
■ Automatyczne etykiety i zestawienia stali zbrojeniowej
■  Automatyczna aktualizacja dokumentacji  

przy zmianie zbrojenia
■ Zintegrowany rdzeń CAD kompatybilny z AutoCAD®

Zbrojenie promieniowe i styczne
W obszarach kołowych można rozkładać zbrojenie styczne i promieniowe  
za pomocą różnych wariantów.  
Do wstawienia tego zbrojenia można również użyć niektórych gotowych funcji:
■ zbrojenie styczne obszaru kołowego
■ zbrojenie styczne wycinka kołowego
■ zbrojenie promieniowe obszaru kołowego



Projekt:  Ośrodek szkoleniowo-naukowy Okręgowej Izby Lekarskiej  
w Gdańsku

Biuro projektowe: Toprojekt Marek Wawrzyniak

„Zalety programu: łatwa współpraca z programem Autodesk Revit, możliwość szybkiego opracowywania rysunków 
wykonawczych elementów żelbetowych, automatyczne zestawienie stali, możliwość szybkiego przygotowania 
rysunków zbrojeniowych w odpowiedzi na potrzeby trwającej budowy. Ponieważ nie wszystkie elementy były 
widoczne na etapie opracowania projektu , konieczne jest szybkie projektowanie zbrojenia, które można wydać 
dopiero po wykonaniu rozbiórek i wyburzeń.” 

Projekt:  Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo-usługowego  
w Rybniku

Biuro projektowe: Toprojekt Marek Wawrzyniak

Izabela Groborz-Musik, Toprojekt



Graitec Sp. z o.o. 
Radzikowskiego 47D 
31-315 Kraków

+48 12 639 25 55 
liderzyBIM@graitec.com

www.cadkon.pl 

Projekt:  Ośrodek szkoleniowo-naukowy Okręgowej Izby Lekarskiej  
w Gdańsku

Biuro projektowe: Toprojekt Marek Wawrzyniak

CADKON Active to kompleksowa usługa wsparcia 
technicznego, która zwiększa wydajność pracy w zakupionym 
oprogramowaniu CADKON.   
W ramach CADKON Active otrzymujesz przez okres jego 
ważności szeroki zakres korzyści w zakresie aktualizacji, usług 
i wsparcia technicznego przez profesjonalnie przeszkolonych 
specjalistów z wieloletnim oświadczeniem projektowym bez 
dodatkowych kosztów.

WYŁĄCZNIE Z CADKON ACTIVE
■ dostęp do nowo wydawanych wersji
■ dodatki Service Pack wydawane 1 – 2 rocznie
■ darmowa licencja domowa
■ aktualizacja bazy danych
■ pełny dostęp do filmów instruktażowych
■ zdalne wsparcie techniczne
■ szkolenie wdrożeniowe on-line

Pełna funkcjonalność CAD - Wszystkie zaawansowane funkcje rysowania, edycji i przeglądania znane z popularnych 
programów CAD, w tym pełna zgodność z formatem DWG®. Oferuje użytkownikom proste, normalne i ekonomiczne 
rozwiązanie dotyczące umożliwiające tworzenie i edytowanie rysunków.

Zintegrowany model 3D zbrojenia - Wprowadzane zbrojenie na rysunku 2D ma odzwierciedlenie w modelu 3D, który 
służy jako podstawa do zobrazowania i oceny projektu. Pozwala to na jednoznaczną ocenę ilości użytego zbrojenia. 
Zmiany wprowadzone w jednym przekroju są automatycznie odzwieciedlane we wszystkich innych przekrojach.

Automatyczne zestawienia stali - Automatyczne zestawienia są tabelami dynamicznymi i pokazują aktualnie 
wykorzystywane zbrojenie w szalunku. Można wybrać raportowanie elementów z całego rysunku, z wybranych 
elementów lub warstw. Domyślnie tabele są umieszczane na rysunku, ale można je również wyeksportować do programu 
Excel lub do pliku teksowego.

Obszerna biblioteka bloków - Program zawiera bibliotekę predefiniowanych kształtów prętów, umożliwiających 
sprawne detalowanie zbrojenia elementu. W skład biblioteki wchodzą kształty prętów głównych, poprzecznych oraz 
kształty prętów 3D.

Dowolny kształt prętów - Program umożliwia tworzenie dowolnych kształtów prętów za pomocą punktów lub polilinii.  
W przypadku złożonych konstrukcji dostępne jest wstawianie elementów o zmiennej długości i można rysować  
w metrach bieżących.

Opisy, wymiary i etykiety - Pręty zbrojeniowe osadzone w modelu mogą być wyświetlane w każdym przekroju  
w inny sposób, a także opisywane inaczej. Zawartość opisów jest wypełniana i aktualizowana automatycznie zgodnie  
z wprowadzonym zbrojeniem. Kształt etykiet można dowolnie definiować, tworząc niestandardową maską na podstawie 
różnych parametrów zbrojenia.

Dostosowywanie programu - Program jest przygotowany tak, aby powstałe rysunki odpowiadały powszechnej 
praktyce. Jednocześnie zawiera również możliwość dostosowywania wyników zgodnie ze standardem poszczególnych 
użytkowników. Możliwe jest ustawienie warstw, kolorów, czcionek, wyświetlania wymiarów i zestawień. Wszystkie 
ustawienia można zapisać do wykorzystania w przyszłości.

Zbrojenie siatkami zgrzewanymi - Program umożliwia tworzenie zbrojenia w postaci siatek zgrzewanych. Zawiera 
rozszerzalną bibliotekę standardowych siatek zbrojeniowych oraz narzędzia umożliwiające ich wstawianie  
i modyfikowanie, dodatkowo mamy możliwość automatycznej generacji kształtów zastosowanych  siatek i ich 
zestawienia w standardzie dopasowanym do potrzeb użytkownika.


