Απλό, αλλά όχι απλουστευµένο
Σύνθετο, αλλά όχι πολύπλοκο
Οι σηµερινοί κατασκευαστές ενδυµάτων πρέπει να παρέχουν έναν αυξανόµενο αριθµό και
ποικιλία προϊόντων σε γρήγορο ρυθµό, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα την αύξηση της πίεσης στην οµάδα ανάπτυξης προϊόντων, εκ των οποίων κύριο
συστατικό αποτελούν τα τµήµατα κατασκευής και κοπής πατρόν. Γίνεται απαραίτητο να
βελτιστοποιηθούν αυτές οι διαδικασίες, ώστε όταν το δείγµα ολοκληρωθεί και σταλεί για
έγκριση ή προώθηση, τα πατρόν να είναι έτοιµα για παραγωγή. Ο πιο αποδοτικός τρόπος για
να το πετύχετε αυτό, είναι η κατασκευή των πατρόν σας απευθείας σε ένα σύστηµα CAD.

ΠολυΠατρόν-Σχεδιασµός

Οι λειτουργίες κατασκευής πατρόν του ΠολυΠατρόν,
περιλαµβάνουν:
γεωµετρικά εργαλεία για να δηµιουργείτε γρήγορα
ορθογώνια, κύκλους, πολύγωνα, καµπύλες και ευθείες
τη χρήση απόλυτων ή σχετικών µετρήσεων οπουδήποτε
εργαλεία για να κόβετε και να ενώνετε πατρόν σε
οποιαδήποτα πλευρά
εργαλεία για να περιστρέφετε, να καθρεπτίζετε και να
ξεδιπλώνετε πατρόν
εργαλεία για να αντιγράψετε τµήµατα από ένα
πατρόν σε άλλο
εργαλεία για να αντιγράφετε και να επεξεργάζεστε
κόντρες και εσωτερικά σηµεία (τρύπες)
εργαλεία για να δηµιουργείτε αυτόµατα τέλεια
ενφόρµ και γυρίσµατα
εργαλείο κειµένου για σηµειώσεις και υπενθυµίσεις
δυνατότητα σύνδεσης κειµένων και σχηµάτων µε πατρόν
αυτόµατο υπολογισµό ραφής
αυτόµατο ορισµό γωνιών ραφής
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Σχεδιασµός

Τα έξυπνα εργαλεία κατασκευής του ΠολυΠατρόν, σε συνδυασµό µε τα µοναδικά “snaps”
(περιορισµοί) και τα πλαίσια εισαγωγής τιµών , σας επιτρέπουν να εργάζεστε µε µέγιστη
ταχύτητα, ακρίβεια, έλεγχο και απίστευτη ευκολία, ανεξαιρέτως ποια µέθοδο
κατασκευής πατρόν χρησιµοποιείτε.

Οι λειτουργίες µεγέθυνσης πατρόν του
ΠολυΠατρόν, περιλαµβάνουν:
τη δυνατότητα να χρησιµοποιείτε
οποιοδήποτε όνοµα µεγεθών επιθυµείτε
τη δυνατότητα αποθήκευσης οµάδων
µεγεθών σε γκρουπ
την κλασσική µεγέθυνση στους άξονες Χ -Y
και ένα εργαλείο γραφικής µεγέθυνσης
ε ρ γ α λ ε ί α γ ι α α ν τ ι γ ρ α φ ή , π ρ ό σ θ ε σ η,
αφαίρεση, καθρέπτισµα και σύγκριση
µεγεθύνσεων
τη δυνατότητα να αλλάζετε το σηµείο βασικής
ανάπτυξης για να συγκρίνετε τις µεγεθύνσεις
τη δυνατότητα πρόσθεσης νέων µεγεθών
οποιαδήποτε στιγµή , τα οποία µεγεθύνονται
αυτόµατα
τη δυνατότητα διαχωρισµού της ανάπτυξης
σε ξεχωριστά πατρόν
εργαλεία για να κάνετε µετρήσεις γρήγορα σε
όλα τα µεγέθη
προηγµένα εργαλεία µετρήσεων για
πρόσθεση και αφαίρεση µετρήσεων µεταξύ
πολλών πατρόν και εµφάνιση
αποτελεσµάτων σε ένα πίνακα, σε απόλυτες
µετρήσεις και µετρήσεις µεταξύ των µεγεθών
πολλαπλές οµ άδες µεγεθών που ορίζονται
εύκολα και γρήγορα

Οµάδα Μεγεθών

Οµάδα Μεγεθών

Όλα τα Μεγέθη

Το ΠολυΠατρόν επίσης:
διαβάζει δεδοµένα πατρόν χρησιµοποιώντας τα διεθνή standard AAMA and ASTM
διαβάζει δεδοµένα πατρόν απευθείας από Lectra, Investronica και Gerber
σας επιτρέπει να διαµορφώνετε το περιβάλλον στο οποίο εργάζεστε
σας επιτρέπει να αλλαζετε τα χρώµατα των πατρόν για εύκολη αναγνώριση
γρηγορη σύνθεση του ρούχου ώστε να είναι έτοιµο για τοποθέτηση
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