
LÍDER MUNDIAL EM SOLUÇÕES DIGITAIS DE MEDIÇÃO

VIDRO ARQUITETÓNICO



Moldes físicos

Soluções completas para estruturas arquitetónicas em vidro

Paredes e balcões

Trabalhos monumentaisPortas e janelas Cabines de duche

Série Proliner
Meça formas de vidro 2D e 3D rápido, fácil e preciso
O Proliner é uma ferramenta portátil de medição digital com tecnologia patenteada: medição 
com um fio. Na ponta do fio está uma caneta de medição em metal. Com esta caneta, é possível 
simplesmente marcar os pontos relevantes. Estes pontos são gravados em um ficheiro digital DXF 
CAD. Formas planas, curvadas e complexas podem ser medidas fácil e rapidamente de todas as 
posições

Os benefícios únicos da tecnologia de medição Proliner destacam-se ainda mais quando usados 
por fabricantes de vidro, uma vez que medir com um fio não requer alvos e não possui imprecisões 
de reflexão. Portanto, o Proliner é a solução de moldagem digital mais rápida, precisa, confiável e 
durável da indústria e oferece o melhor retorno sobre o investimento.

Medição fácil de formas retas, curvas 
ou complexas

Os resultados de medições Proliner 
não são influenciados por Reflexões

Sem necessidade de nivelamento ou 
configuração de alvos

Torne-se competitivo, entre na era digital!
O Proliner provou ser a solução de modelagem digital mais confiável para todo o tipo de fabricantes de 
vidro que desejam acelerar seu processo de produção e eliminar erros caros. 
A missão de Prodim é melhorar, sempre!

•  Medir rápido e preciso com o Proliner

• Medir no local ou na fábrica

• Elimina erros, corta custos

• Moldes físicos tornam-se redundantes

• Software especial para indústria de vidro 
 para preparar moldes digitais para produção

• Expanda sua atividade, use a flexibilidade de Proliner

Guardas de corrimão



        Aplicativos de medição dedicados  
          Apps baseados em aplicações para medir cabines de duche, coberturas murais e
          moldes físicos. Operadores iniciam uma medição de projeto selecionando um
          aplicativo dedicado no Proliner. As configurações de medição do Proliner e as
          funcionalidades disponíveis já estão ajustadas para o trabalho em questão, o que
          simplifica o processo de medição e garante resultados precisos.

Aplicativo móvel de transferência de arquivos Proliner
Economize tempo valioso usando o aplicativo móvel Proliner File Transfer para transferir arquivos
de medição de projetos do Proliner para um dispositivo móvel (via Bluetooth) e para a fábrica.

Proliner CT
O software Glass CT é instalado diretamente no Proliner é operado através
do ecrã táctil. O software oferece as seguintes principais funcionalidades
adicionais para moldes digitais de vidros planos e de curvatura única:

Meça seus projetos com precisão e prepare moldes digitais para produção com o software Proliner CT e Prodim Factory

A nossa missão é melhorar, sempre!

Prodim Factory -  Faz a ligação entre locais de projetos, escritório e produção

Ferramentas baseadas em aplicações e software
Para conseguir o melhor da tecnologia Proliner, Prodim desenvolveu soluções adicionais para a industria de vidrio,
como por exemplo:

Ligue para aconselhamento: +31 492 57 90 50

Proliner  File Transfer App - Transferência de arquivos fácil

Proliner Glass CT – Crie relatórios completos e 
personalizados para o cliente e produção. Ficheiros 

podem ser exportados em DXF e PDF

•  Recursos extra (CAD) para verificar, editar e
    finalizar as medições facilmente, no local do
    projeto
•  Crie linhas suaves, através de linhas tangentes,
    para fácil processamento por CNC
•  Adicione recortes, perfis de acabamento e tipos de
    vidro de sua biblioteca
•  Coloque linhas de separação e crie elementos
    separados
•  Adicione informações e notas de projeto
   detalhadas para processamento
•  Exporte desenhos e relatórios para o cliente e
    produção (DXF e PDF)

O mesmo software (Factory Edit CT) também está disponível para instalação e operação
em um laptop ou desktop e interconecta-se com os módulos do software Prodim Factory.

Prodim Factory
Prodim Factory permite levar sua empresa ao nível digital mais elevado.
O software Factory oferece a unidades de produção várias soluções de
gestão e digitalização de processos produtivos, de forma fácil e eficiente.



TORNE-SE COMPETITIVO, 
ENTRE NA ERA DIGITAL

POUPE CUSTOS, MELHORE PRAZOS PRODUTIVOS 
E QUALIDADE DE SEUS PROCESSOS DE MODELAGEM

VISITE NOSSO WEBSITE PARA MAIS INFORMAÇÕES E VIDEOS DEMONSTRATIVOS

Prodim analisará todas as atividades de seu negócio, requerimentos
específicos através de sua vasta experiência no setor do vidro para 
compor o melhor pacote de forma a melhorar sua modelagem
e processo de negócio agora com olhos no futuro.
Contacte Prodim para seu pacote personalizado.

Exemplo de um pacote de aplicações de 
software usado na industria do vidro:

PACOTE PROLINER GLASS CT

- Proliner
- Proliner apps: 
  CT, Templates 
- Proliner Smartphone Apps (Android)
- Prodim Factory: 
  Home, Library, Draw
- Mochila Proliner
- 4 cones de reposicionamento pequenos
- Tripé Proliner
- 2 baterias + carregador
- Treino

www.prodim-systems.com
Part of Prodim Group

Prodim International BV  Phone: +31 492 579050

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, Holanda

Prodim USA  Phone:  888-229-3328

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, USA

info@prodim-systems.com
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