CAD
CAD
O sistema de CAD comercializado pela Welttec lidera o processo
global de digitalização e automação da indústria da moda.
garantem a sustentabilidade do seu negócio.

Ferramenta casar,
caminhar peças e unir
pontos.

Ferramenta linkar peças

A Gemini é líder global, principalmente em tecnologia de modelagem e de aproveitamento de encaixe. Presente em mais
de 17.000 empresas em 38 países, oferece serviços de acordo
com as necessidades especificas de cada cliente através de ferramentas avançadas e suporte técnico altamente qualificado.

Ferramenta pregas
avançadas

Apresenta infinitas possibilidades de recortes rápidos e
precisos;

Permite acompanhar cada
etapa do processo;
Permite o registro de todas
as mudanças realizadas no
histórico;

Proporciona a criação dos
traçados e a extração com a
maior facilidade;

Possibilita que outras modelistas da equipe acompanhem
todas alterações dos moldes;

Permite adicionar piques na
base para facilitar recortes
complexos, de forma simples.
Permite simular costura com
mais de duas partes do molde;
Maior facilidade para executar as alterações de medidas
enquanto simula costura;
Permite verificar se os piques
nas ampliações se encaixam
alcançando a perfeição com
pouquíssimos clicks.

Ferramenta histórico
do modelo

Possibilidade de desenvolvimento das mais lindas pregas
tornando o seu produto único
no mercado;
Ajuste rápido de medidas no
molde;
Permite visualização das pregas antes mesmo de estarem
prontas.

Possibilita voltar a qualquer
momento em uma etapa do
processo sem perder a sua
base.
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ESPECIFICAÇÕES
O melhor sistema de encaixe para modelagem
Captura de imagem, mesa de fotografia (Opcional)

Monte fichas técnicas com todas as informações
necessárias

Controle de edição rápido e fácil

Plano de corte que calcula a quantidade de enfesto
necessário para cortar as peças

Sistema de criação de moldes variado
(pences, pregas, franzido)

Possibilidade de importar e exportar para todos os
sistemas existentes no mercado

Velocidade e performance de encaixe

Recurso ISO para máquina de corte

Digitação

Modelagem

Planejador

Encaixe

