
Kenmerken: 

• Compacte en overzichtelijke invoer  
• Razendsnelle online berekening 
• Compacte uitvoer, zowel op beeldscherm als op papier 
• Uitvoer direct beschikbaar in MS-Word of als PDF 
• Beschikbare normen: Eurocode (EN), Eurocode met
 Nederlandse bijlagen (NEN-EN) en Eurocode met Belgische bijlagen
 (NBN-EN)
• Beschikbare talen: NL, UK, DE, afzonderlijk in te stellen voor
 beeldscherm en afdruk  

Voordelen: 

• De software is eenvoudig te leren 
• De uitvoer is compact en zeer compleet 
• De toolbox kan meer en kost minder dan andere oplossingen 
• De normen zijn altijd up-to-date  
• U verhoogt uw productiviteit 
• Deskundige helpdesk 

www.matrix-software.nl
info@matrix-software.nl

Tel. +31(0)24 34 34 380
Fax +31(0)24 34 34 389

Matrix Software introduceert een geheel vernieuwde set rekentools voor constructeurs:

MatrixFrame Toolbox 
Deze toolbox bestaat uit 42 detailberekeningen voor beton, staal,

hout, metselwerk en geotechniek. 

Brawesta, toetsing 
brandwerendheid staal 

volgens de Eurocode

Geavanceerde
ponsberekening

Nu 6 modules 
beschikbaar als App 
voor iOS en Android

NIEUW:



MatrixFrame
Toolbox

is dé uitkomst

Toolbox - Metselwerk:
• Oplegdetail
• Geconcentreerde belasting
• Wandberekening
• Kolomberekening
• Stabiliteitskern

Toolbox - Beton:
• Doorsnedeberekening M+V+T
• Doorsnedeberekening M+N
• Doorsnedeberekening Vu opneembaar
• Doorsnedeberekening Mu opneembaar
• Kolomberekening
• Wapeningsberekening funderingsplaat
• M-N-Kappa diagrammen
• Puntvormig ondersteunde platen
• Lijnvormig ondersteunde platen
• Ponsberekening
• Kolom in een geisoleerd raamwerk
• Kolom volgens de kruisjesmethode (NEN)

Toolbox - Beton+:
• Ponsberekening met interactief wapenen
• Ponsberekening gekoppeld met FEM platen
• Kolomberekening toetsing brandwerendheid

Toolbox - Staal:
• Doorsnedeberekening
• Kolomberekening
• Doorsnedeclassificatie
• Torsieberekening
• Profielenbibliotheek
• Lasberekening

Toolbox - Brawesta:
• Toetsing brandwerendheid van
 staalconstructies
• Nu beschikbaar volgens de EN, de NEN-EN
 en de NBN-EN
• Voor bekleed en onbekleed staal
• Bibliotheek met brandwerendheid materialen
 volgens NEN
• Handmatig in te voeren eigen
 brandwerendheid materialen

Toolbox - Staalverbindingen:
• Kopplaatverbinding
• Stuikverbinding
• Voetplaatverbinding
• Buis- en kokerverbinding
• Ligger-dwarsdragerverbinding
• Hoekstaalverbinding

Toolbox - Hout:
• Doorsnedeberekening
• Kolomberekening

Toolbox - Houten balklagen:
• Balklaag in vlakke vloer
• Balklaag in plat dak
• Gording in hellend dak
• Spoor in hellend dak
• Stijl in vertikale wand

Toolbox - Geotechniek:
• Sonderingen
• Grondprofielen
• Funderingspaal met buiging
• Nu beschikbaar volgens de EN en de NEN-EN
• Druk- en trekpaal binnenkort beschikbaar

Moduleoverzicht

Kijk voor video’s, gratis evaluatieversies en
aantrekkelijke Matrix 30-jaar aanbiedingsacties op:

www.matrix-software.nl/toolbox 

MatrixFrame Toolbox
is dé uitkomst

Een simpele rekensom maakt veel duidelijk:

voor bouwtechnisch constructeurs


