
isdgroup.com

GEVENTILEERDE  
GEVELS

3D-varianten voor  
specifieke gevelcassettes

Individuele ontwerpfuncties

Automatisch gegenereerde  
productiedocumenten 



HiCAD ALUCOBOND®: de nieuwe CAD-oplossing 
Profiteer van de beproefde en geteste, op de praktijk gerichte functies 
van HiCAD die nu nog uitgebreider zijn, met name voor ALUCOBOND®-
composietpanelen voor gevels. 

»Met HiCAD hebben we eindelijk een BIM-compatibel CAD-
systeem ontdekt dat standaardfuncties moeiteloos combineert 
met innovaties. Naast de nieuwe en exclusieve HiCAD 
ALUCOBOND®-functies, is de unieke 2D-/3D-associativiteit  
een van de hoogtepunten van de software.«

Dr. Amin Emami, hoofd afdeling techniek, 3A Composites GmbH

De gezamenlijke ontwikkeling van ISD Software und 

Systeme GmbH in Dortmund en 3A Composites GmbH 

in Singen maakt een nauwkeurige planning van complete 

gebouwschillen mogelijk, van het eerste concept en de 

uitvoer van gerelateerde productiedocumenten tot het 

direct doorgeven van de gegevens aan CNC-machines. 

De nieuwe, exclusieve HiCAD ALUCOBOND®-

uitbreidingsmodule is perfect toegesneden op het 

ontwerpen met ALUCOBOND®-composietpanelen. Het 

stelt de gebruiker in staat om reeds in de planningsfase 

3D-varianten te creëren voor specifieke ALUCOBOND®-

gevelpanelen. Daarnaast kunnen ALUCOBOND®-

gevelpanelen automatisch in een 3D-raster worden 

geplaatst. HiCAD ALUCOBOND® biedt bovendien 

verschillende individuele ontwerpfuncties, zoals het 

in detail uitwerken van hoekverbindingen, beugels/

klemmen en bevestigingen. Dankzij het brede scala 

aan ALUCOBOND®-coatings kunnen de vereiste 

oppervlakuitvoeringen en kleurvarianten gemakkelijk 

worden geïntegreerd. 

De interface met de productielijnen wordt tot stand 

gebracht door de ontwerpgegevens in HiCAD aan te vullen 

met voor ALUCOBOND® specifieke correctiefactoren en 

deze automatisch door te geven aan de CNC-machines 

van de productieafdeling. 



Zo werkt het
HiCAD ondersteunt u optimaal – van de planning tot en met gedetailleerde 
constructies – voor een efficiënte realisatie van projecten. 

De producteigenschappen van ALUCOBOND® 
Met hun kwalitatief hoogwaardige, robuuste en unieke 

uitstraling zijn ALUCOBOND®-producten synoniem voor 

een duurzame bouwkwaliteit en voldoen ze zelfs aan de 

strengste ontwerpvereisten. De gevelmaterialen beschikken 

over uitmuntende productkenmerken zoals een perfecte 

vlakheid, een groot aanbod aan oppervlakuitvoeringen 

en kleuren en tevens een makkelijke vervormbaarheid. 

ALUCOBOND® voor geventileerde gevels combineert de 

eigenschappen van energie-efficiënt bouwen, economische 

haalbaarheid en architectonische kwaliteit. De geventileerde 

bouwtechniek is perfect geschikt voor het maken van 

gevels voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen, 

en tevens voor dakconstructies en interieurelementen. 

HiCAD – de praktijkgerichte CAD-oplossing voor 
civiele techniek
Ons CAD-systeem HiCAD combineert traditie 

moeiteloos met innovatie: als industrieoverkoepelend 

CAD-systeem biedt het niet alleen functies voor alle 

denkbare taken op het gebied van civiele techniek, 

maar ook de tools die nodig zijn voor alle aan een 

bepaalde industriesector gerelateerde vakgebieden. En 

dat alles in één CAD-systeem waardoor u niet tussen 

verschillende toepassingen heen en weer hoeft te gaan. 

De branchespecifieke, speciale HiCAD-functies voor 

vliesgevels, industriële gevels en paneelgevels, en tevens 

voor plaatwerk en elementengevels maken het mogelijk 

om snel en eenvoudig ruimteomsluitende elementen 

te realiseren voor alle soorten gebouwen. Dankzij de 

HiCAD ALUCOBOND®-oplossing stelt HiCAD gebruikers 

van ALUCOBOND® nu in staat hun taken volledig te 

realiseren in full-3D en met slechts één CAD-systeem.

De functies van HiCAD 

ALUCOBOND® zijn net zo 

uitgebreid als het kleurenpalet van 

ALUCOBOND®. Naast effen, metallic 

en effectkleuren, zijn op aanvraag 

ook individueel aangepaste kleuren 

leverbaar. 



HiCAD stelt alle benodigde documenten direct beschikbaar – van de uitvoer 
van de geselecteerde materialen tot tekeningen en materiaallijsten. 

Creatief ontwerpen in 2D of 3D
Ga flexibel te werk, in 2D, 3D of een combinatie van 

beide methoden, en profiteer van de ondersteuning van 

de krachtige functies van HiCAD. Kies voor onze speciale 

suites afhankelijk van uw individuele eisen – het aanbod 

varieert van de exclusieve ALUCOBOND®-planner tot 

individuele 3D-planningtools voor gevels en beglazing. 

Gebruik ons expertsysteem voor het snel en eenvoudig 

toepassen van producentspecifieke oppervlakken 

en kleuren. In HiCAD hebt u direct toegang tot de 

ALUCOBOND®-shader/-oppervlakken als halffabrikaten. 

Dit garandeert een nauwkeurige output van de 

materialen in annotaties, tekeningen en materiaallijsten. 

De weergave van de gevel wordt automatisch aangepast 

in schaduwrijke HiCAD-weergaven voor het complete 

aanbod aan ALUCOBOND®-coatings, zodat de gewenste 

oppervlakken en kleurvarianten moeiteloos in uw 

tekening kunnen worden geïntegreerd. 

Gebruik slimme functies voor het aanpassen en 
vormgeven van modellen
Configureer en conceptualiseer uw ideeën razendsnel 

met behulp van HiCAD en de exclusieve HiCAD 

ALUCOBOND®-oplossing! Gebruik 3D-planningrasters 

voor het realiseren en vervolgens aanpassen van zowel 

eenvoudige als complexe gevelconstructies. Slimme 

functies maken het gericht en snel aanpassen mogelijk 

van de details van hoekverbindingen, bevestigingen, 

klemmen/beugels en andere componenten, bijv. voor het 

maken van verbindingen met substructuren. In het geval 

van wijzigingen worden de betreffende aansluitingen en 

verbindingen automatisch aangepast.



HiCAD – In één oogopslag!
Dankzij de modulaire structuur kan HiCAD op elk 

moment naar wens worden uitgebreid en aangepast aan 

uw bedrijfsspecifieke wensen. HiCAD ALUCOBOND® is 

in vier uitbreidingsvarianten beschikbaar, die optimaal 

met HiCAD Profile Installation (gevelpanelen) en 

HiCAD Element Installation (gevelcassettes) zijn aan te 

vullen. Voor het realiseren van brancheoverschrijdende 

projecten komen ook onze oplossingen voor de 

machine- en installatiebouw, plaatbewerking evenals 

staal-, metaal-, glas- en gevelbouw van pas. Neem 

vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Individuele gevel-  
panelen en -elementen

Automatisch plaatsen van  
elementen op vrije rasters 

Betrouwbare gedetailleerde 
3D-planning van substructuren 

Automatisch creëren van 
plaatwerkuitslagen

Voor ALUCOBOND®-specifieke 
productiegegevens

Versie: HiCAD 2019. De beschikbaarheid van de in deze brochure beschreven functies is afhankelijk van het betreffende product. Alle suites kunnen worden  
uitgebreid, bijvoorbeeld met aanvullende standaardonderdeelpakketten, interfaces, uitbreidingsmodules of de HELiOS PDM-module.

HiCAD ALUCOBOND® Suite 
 Standard

Suite 
 Premium

Basisfuncties 
Schets- en modelleerfuncties, beperkingenbeheer, specificaties  
en zoeken naar identieke onderdelen, standaardinterfaces

 

Report Manager professional
Afleiden van materiaallijsten met hoeveelheden en structuren vanuit CAD-
structuren, exporteren als HTML-, Excel- of TXT-bestand, sorteren op basis van 
verschillende criteria, individuele filteropties voor kolommen, berekeningen uitvoeren 
voor kolommen en identieke onderdelen zoeken conform individuele criteria

3D-modellering en 3D-verbindingen
Innovatieve 3D-functies en tools voor realistische productmodellen; standaardonderdelen 
voor bouten, schroeven, tapeinden, ringen, moeren, deuvels, ankerbouten, enz.

Simulaties
Bewegingssimulaties en fysieke simulaties rekening houdend met de zwaartekracht,  
met collision check en het creëren van video

Sheet Metal professional 
Automatische ontwikkeling, calculatie van voorbeelden, calculatie van geschatte kosten 
voor lasersnijden, productiegericht creëren van plaatwerkconstructies met behulp van 
speciale functies, bijv. voor gebruikersspecifieke uitslagen, buigsimulaties enz.

2D-tekenfuncties
Geavanceerde 2D-tekenfuncties, techniek voor 2D HCM-varianten,  
alle benodigde 2D-tekenelementen, 2D- standaardonderdelen

Metaalbouw
Speciale functies voor glas-, metaal- en gevelbouw voor het snel realiseren 
van ruimteomsluitende elementen voor vliesgevels, LogiKal®-interface

Document- en tekeningenbeheer voor de civiele techniek (Management + BIM) 
Voor een betrouwbare projectafhandeling met toegang tot actuele ontwerpgegevens, 
tekeningen en stuklijsten binnen de gehele onderneming 
(* alleen bij gelijktijdig gebruik van HELiOS Engineer)

* *
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handelsmerken van de betreffende fabrikanten en producenten. 

Veel meer dan alleen 
CAD en alles van één 
en dezelfde bron!
De ISD Group, een van de toon-

aangevende aanbieders van CAD-, 

PDM- en automatiseringssoftware, 

ontwikkelt innovatieve oplossingen 

voor complete procesketens. Onze 

softwareproducten HiCAD en HELiOS 

stellen klanten in staat de meest 

veeleisende ontwerptaken te realiseren 

binnen alle sectoren van de industrie. 

Naast het ontwikkelen en verkopen 

van onze softwareproducten bieden 

wij een uitgebreid scala aan diensten 

aan en beschikken wij over ervaren 

specialisten voor advies, installatie, 

training en onderhoud, en hebben 

we een hotline. Hierdoor kunnen 

wij u vanuit één bron een werkelijk 

allesomvattend dienstenpakket aan-

bieden. Korte communicatielijnen 

en nabijheid tot de klant zijn 

vanzelfsprekend voor ons.

Meer informatie:

ISD Software und 
Systeme GmbH 
Hauert 4

D-44227 Dortmund 

Tel.: +49-(0)231-9793-0 

Fax: +49-(0)231-9793-101 

Mail: info@isdgroup.de 

Web: www.isdgroup.com 

ISD Berlin 
Paradiesstraße 208a 

D-12526 Berlin 

Tel.: +49-(0)30-634178-0 

Fax: +49-(0)30-634178-10 

Mail: berlin@isdgroup.de 

ISD Hamburg 
Strawinskystraße 2

D-25337 Elmshorn

Tel.: +49-(0)4121-740980

Fax: +49-(0)4121-4613261 
Mail: hamburg@isdgroup.de 

ISD Hannover 
Hamburger Allee 24

D-30161 Hannover 

Tel.: +49-(0)511-616803-40 

Fax: +49-(0)511-616803-41 

Mail: hannover@isdgroup.de 

ISD Nürnberg 
Nordostpark 72

D-90411 Nürnberg 

Tel.: +49-(0)911-95173-0 

Fax: +49-(0)911-95173-10 

Mail: nuernberg@isdgroup.de 

ISD Ulm 
Wilhelmstraße 25 

D-89073 Ulm 

Tel.: +49-(0)731-96855-0 

Fax: +49-(0)731-96855-10 

Mail: ulm@isdgroup.de

ISD Austria GmbH 
Hafenstraße 47-51

A-4020 Linz 

Tel.: +43-(0)732-210422-0 

Fax: +43-(0)732-210422-29 

Mail: info@isdgroup.at

ISD Benelux b.v. 
Het Zuiderkruis 33  

NL-5215 MV ´s-Hertogenbosch 

Tel.: +31-(0)73-6153-888 

Mail: info@isdgroup.nl 

ISD Benelux b.v. 
Grote Voort 293A

NL-8041 BL Zwolle

Tel.:  +31-(0)73-6153-888

Mail: info@isdgroup.nl 

ISD Schweiz AG
Rosenweg 2

CH-4500 Solothurn 

Tel.: +41-(0)32-62413-40 

Fax: +41-(0)32-62413-42 

Mail: info@isdgroup.ch


