
DEUREN & RAMEN INDUSTRIE
WERELDLEIDER IN COMPLETE DIGITALE MEETOPLOSSINGEN



Complete oplossingen voor de deur- en raamindustrie

Proliner series
Meet 2D en 3D-vormen snel, eenvoudig en nauwkeurig
De Proliner is een draagbaar digitaal meetinstrument met gepatenteerde technologie: meten met een 
draad. Aan het einde van de draad zit een metalen meetpen. Met deze meetpen kunt u eenvoudig 
de relevante punten markeren. Deze punten worden direct vertaald in een digitaal DXF CAD-bestand. 
Rechte, gebogen en zeer complexe vormen kunnen snel en accuraat worden gemeten vanaf elke positie.

De Proliner is de snelste, meest accurate en duurzaamste digitale meetoplossing in de markt.
Meten met een draad maakt targets overbodig en reflectie heeft geen invloed op het meetresultaat. Daarom biedt de Proliner het beste rendement 
aan fabrikanten van deuren en ramen. Voor het meten van generieke openingen voor deuren en ramen wordt het Proliner Door & Window CT pakket het 
meest gebruikt in de indsutrie.  Voor gespecialiseerde deurfabrikanten biedt Prodim het speciale Proliner Door pakket.

Meet deuren en ramen
met slechts een paar meetpunten

De Proliner kan elk vorm of  type 
deur of raam meten

Proliner extension piece (verlengstuk)
voor het meten van moeilijk bereikbare plekken

Blijf competitief, ga digitaal!
Oorspronkelijk ontwikkelde Prodim de Proliner specifiek voor de deur- en raamindustrie en sindsdien leveren 
we al vele jaren aan deze branche. Met meer dan 20 jaar ervaring kunnen wij u digitale meetapparatuur en 
software oplossingen bieden die helpen uw bedrijf te laten groeien. Prodim’s mission is to improve, always!

• Meet snel en accuraat met de Proliner
• Meet en controleer op locatie of in de fabriek
• Elimineer fouten, bespaar kosten
• Fysieke mallen worden overbodig
• Toepassingsgerichte software voor deuren en ramen
• Automatiseer uw productieproces 
• Verbreed uw bedrijfsactiviteiten,
  benut de Proliner’s flexibiliteit



Prodim Factory Door:  De geavanceerde 
controle geeft aan waar de deur ingekort 
moet worden voor een perfecte sluiting

Toepassingsgerichte software en tools
Om het optimale uit de meetresultaten van de Proliner te kunnen halen heeft Prodim
aanvullend speciale product- en software oplossingen ontwikkeld voor de deur- en raamindustrie:

PROLINER CT - Voor het meten van generieke openingen:
Deze oplossing is een combinatie van de Proliner uitgerust met Proliner CT software en Prodim Host 
desktop software.  Het stelt de gebruiker in staat om projecten aan te maken, klantgegevens toe te 
voegen en Proliner meetgegevens te exporteren als DXF en/of PDF-bestand. Dit pakket is geschikt voor 
het meten en maken van digitale werktekeniningen voor alle soorten deuren en ramen. Daarnaast  is 
deze oplossing ook geschikt voor vensterbanken, traptredes, keukenbladen, interieur en meer.

PRODIM FACTORY DOOR: 
Factory Door is een desktop software die wordt gebruikt in combinatie met Proliner Door software. De 
software brengt projectmanagement, rapportage en productautomatisering naar een hoger niveau en 
biedt extra functies zoals:

•  Werkvoorbereiding, voor het besparen van waardevolle tijd op locatie
•  Geavanceerde kwaliteitscontrole, voor het voorkomen van kostbare productiefouten
•  Uitgebreide en aanpasbare rapporten, voor zowel de klant als voor productie
•  Productie- en installatievoorbereiding, inclusief het maken van barcodes en etikettering, 
   voor het creëren van een efficiënte productie flow
•  CAM module voor fabrieksautomatisering. Voor het genereren van CNC besturingsbestanden 
   gebaseerd op Proliner meetgegevens om automatisch perfect passende deuren te maken.   
   Maximaliseer efficiency, voorkom menselijke fouten.

De CAM module is compatible met de meest voorkomende CNC machines in de markt. 
Productieprofielen kunnen volledig worden geprogrammeerd om te kunnen voldoen aan de eisen. 
Indien gewenst kan Prodim u met de implementatie van de CAM module helpen.

Bel voor advies: +31 492 57 90 50

Our mission is to improve, always!

Prodim Factory Door: Werkvoorbereiding, 
voeg projectdetails toe zoals plaats of deurtype

Proliner Door: Meetbegeleiding, 
iedereen kan meten op locatie

Proliner Door: On-site kwaliteitscontrole 
gebaseerd op vooraf gedefinieerde deurtoleranties

Proliner CT: Meten, bewerken en afwerken

PROLINER DOOR  - Voor gespecialiseerde deurfabrikanten: 
Deze oplossing is een combinatie van de Proliner uitgerust met Proliner Door software en Prodim Host 
desktop software. Deze combinatie is afgestemt op het meten, beheren en verwerken van deurprojecten. 
De software biedt:

• Projectmanagementfuncties om deurprojecten te creëren en klantgegevens te beheren
• Begeleiding bij het meten van deuren om snel en eenvoudig nauwkeurige werktekeningen te maken,  
  inclusief slot- en scharnierposities
• Kwaliteitscontrole van frames op locatie met directe waarschuwingen om fouten te voorkomen 
• Een overzicht van deurmetingen met de mogelijkheid om gegevens te controleren en te wijzigen
• Projectrapportages met een overzicht van al de afmetingen van iedere deur (Excel-bestand)

Proliner Door:  Export rapporten 
met alle gemeten dimensies

Proliner Door: Meetoverzicht van deuren

Prodim Factory Door:  Maak barcodes
ter voorbereiding van de installatie



GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE EN DEMONSTRATIE VIDEO‘S

www.prodim-systems.com
Part of Prodim Group

Prodim International BV  Phone: +31 492 579050

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, Nederland

Prodim USA  Phone:  888-229-3328

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, USA

info@prodim-systems.com

BLIJF COMPETITIEF, GA DIGITAAL
BESPAAR KOSTEN, VERBETER DE ALGEHELE KWALITEIT

EN DE DOORLOOPTIJD VAN UW DEUREN EN RAMEN
De vele jaren ervaring in de deur en ramenindustrie stelt Prodim in staat 
om op basis van uw specifieke behoeften en bedrijfsactiviteiten het 
optimale pakket samen te stellen voor het verbeteren en digitaliseren
van uw template- en bedrijfsproces, voor nu en vooruitkijkend naar de 
toekomst. Neem contact op met Prodim voor uw pakket op maat.

Voorbeelden van pakketten voor toepassing
in de deur- en raamindustrie:

PROLINER DOOR & WINDOW CT PAKKET
- Proliner CS
- Proliner CT software
- Prodim Host software
- Proliner Rugzak
- Tripod
- Proliner Verlengstuk
- 2 Batterijen en oplader
- Training

PROLINER DOOR PAKKET
- Proliner Door
- Proliner Door software
- Prodim Host Door software
- Proliner Rugzak
- Tripod
- Proliner Verlengstuk
- 2 Batterijen en oplader
- Training

https://www.youtube.com/watch?v=yhLKW91m5F0
https://www.youtube.com/watch?v=QBOHdF1B6iY
https://www.youtube.com/watch?v=XoAg0WDVJto
https://www.prodim-systems.com
https://www.prodim-systems.com/nl-nl
https://www.prodim-systems.com/nl-nl
mailto:info%40prodimsystem.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=paTmtPYyoY0
https://www.youtube.com/watch?v=bqNqWKD0-l0

