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Wst�p 
�ciany wirtualne to dodatkowe �rodki pomocnicze przy planowaniu, które ułatwiaj� 
planowanie artykułów umieszczonych w przestrzeni. Oprócz tego w wyra�ny sposób 
poprawiaj� mo�liwo�� podgl�du artykułów wolno stoj�cych w widoku frontowym. 
�ciany wirtualne mo�na wykorzysta� np. przy wyspach, �cianach z wn�kami lub 
rz�dach szafek, które s� ustawione poprzecznie w �rodku pomieszczenia (np.bary). 
Podczas pracy z programem CARAT z cał� pewno�ci� znajdziesz i dalsze sposoby 
wykorzystania wirtualnych �cian.  
 
�ciana wirtualna pojawia si� na monitorze w rzucie poziomym i widoku frontowym w 
formie linii przerywanej. W perspektywie i na wszystkich drukach wirtualne �ciany nie 
s� widoczne. �ciany wirtualne nie maj� �adnej grubo�ci, w rzucie poziomym s� 
przedstawione jako proste przerywane linie. 

Obr-1 
 
Pod wzgl�dem funkcjonalno�ci ze �cian� witualn� mo�na pracowa� identycznie jak 
ze �cian� wewn�trzn�/działow�. �cian� wirtualn� mo�na wytworzy� dwoma 
sposobami, które zostan� opisane w poni�szym tek�cie.  

Wytworzenie �ciany wirtualnej za pomoc� oznaczonego artykułu 

Je�eli nie ustawiłe� jeszcze obszaru pracy to dokonaj tego przez kontekstowe menu 
w rzucie poziomym, wybieraj�c pozycj� OBSZAR PRACY, a nast�pnie KORPUS.    
 
 

Obr-2 
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Zaznacz odpowiednie artykuły dla których chcesz wytworzy� scian� wirtualn�. W tym 
celu naci�nij i przytrzymaj klawisz CTRL, kliknij mysz� na artykuł(y) lub wybierz mysz�  
dopowiednie artykuły jako grup�.   

Obr-3 
 
Wa�ne jest, aby jako główna była zaznaczona dolna szafka ( w naszym wypadku jest 
to artykuł szary - na ekranie fioletowy).   

Obr-4 
 
Teraz kliknij w górnym pasku narz�dzi na przycisk WIDOK NA �CIAN	. Tym wytworzysz 
�cian� wirtualn� i równocze�nie uzyskasz podgl�d na jedn� z jej stron.  

Obr-5 
 
W rzucie poziomym zostanie �ciana wirtualna przedstawiona jako linia przerywana i 
zostanie otwarty odpowiedni widok frontowy. W naszym przypadku oprócz szafek 
został oznaczony tak�e blat roboczy. Z tego powodu ma �ciana wirtualna długo�� 
blatu. Jako główny artykuł wybrali�my doln� szafk� i dlatego �ciana wirtualna 
przebiega wzdłu� tylnej �ciany dolnych szafek. 
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Obr-6
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Zwró� uwag�, �e �ciany wirtualne maj�, tak jak �ciany wewn�trzne (działowe), dwie strony. Aby 
wy�wietli� drug� stron� �ciany, wywołaj w widoku frontowym kontekstowe menu i wybierz pozycj� 
STRONA �CIANY ZMIE
. 

Obr-7 

Wytworzenie �ciany wirtualnej r�cznie 

W obszarze pracy �CIANA/O�WIETLENIE mo�na wytworzy� nowe �ciany wirtualne. 
Sposób post�powania jest identyczny jak przy wkładaniu �ciany wewn�trznej 
(działowej). W dialogu edytowania �ciany NOWA �CIANA znajduje si� opcja WIRTUALNA 
�CIANA. Je�eli wybierzesz t� opcj� zostan� aktywne tylko te pola, które dotycz� 
�ciany wirtualnej.   
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Obr-8 
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Po wprowadzeniu danych now� �cian� zaplanujesz klikni�ciem na przycisk 
ZASTOSUJ. �ciana wirtualna zostanie zaplanowana na pozycji planowania (niebieska 
strzałka). 

Obr-9 

Poprawki �ciany wirtualnej  

�ciany wirtualne poprawiamy tak jak �ciany wewn�trzne. W obszarze pracy 
�CIANA/O�WIETLENIE masz do dyspozycji wszystkie potrzebne funkcje do wykonania  
poprawek tak�e �cian wirtualnych. Z ich pomoc� mo�na wytworzy� w rzucie 
poziomym ze �cian wirtualnych bardziej zło�ony przebieg planowania.  

Obr-10 

Planowanie przy �cianie wirtualnej  

Przy planowania artykułów w przestrzeni mo�na wykorzysta� �cian� wirtualn� jako 
lini� pomocnicz�. W tym celu umie�� najpierw �cian� wirtualn� w odpowiednim 
miejscu pomieszczenia, tak by mo�na było  zaplanowa� przy niej artykuły. Masz do 
dyspozycji wszystkie funkcje tak jak w przypadku �cian wewn�trznych. Artykuły 
mo�esz, w rzucie poziomym i widoku frontowym, UMIE�CI� na kraw�dzi �ciany za 
pomoc� funkcji „magnes” lub za pomoc� standardowych pozycji planowania. �ciany 
wirtualne nie maj� �adnej szeroko�ci, dlatego powiniene� w rzucie poziomym 
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umieszcza� pozycj� planowania przez klikni�cie troch� przed lub troch� za �cian�, 
aby zdefiniowa� stron� �ciany przy planowaniu.  
 
Na poni�szym przykładzie chcemy pozycj� planowania umie�ci� z przodzu �ciany, w 
jej lewym rogu. Aby to wykona� kursor myszy skierujemy troch� przed przodem 
�ciany i wywołamy kontekstowe menu. 

Obr-11 
By umie�ci� pozycj� planowania do lewego rogu �ciany wybierz wła�ciw� opcj� z 
kontekstowego menu. 

Obr-12 
 
Pozycja planowania zostanie umieszczona z przodu �ciany wirtualnej w lewym rogu. 

Obr-13 
 
Teraz mo�esz planowa� artykuły przy �cianie wirtualnej zwykłym sposobem. 

Obr-14 
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Co mo�na jeszcze zrobi� ze �cian� wirtualn�? 

Do dyspozycji s� oczywi�cie wszystkie funkcje przeznaczone do opracowywania 
�cian. Oprócz tego dla �ciany wirtualnej mo�na wykorzysta� w widoku frontowym 
wolne teksty. Wirtualne �ciany s� zawsze oznaczone numerami i mo�na przy ich 
u�yciu wybra� �cian� w kontekstowym menu widoku frontowego lub przy dialogu 
zwi�zanym z drukiem. 
 

Czego nie mo�na? 

W widoku frontowym na �cian� wirtualn� nie mo�na wkłada� okien, drzwi i planów 
instalacyjnych.  
 
 

Kontakt 

Hotline 
Od poniedziałku do pi�tku od 08.30 do 16.30 jeste�my do Waszej dyspozycji. W 
przypadku jakichkolwiek pyta� odno�nie programu, prosz� pisa� lub dzwoni� pod 
nast�puj�ce numery telefonów:  
Telefon: +420 577 007 935 
Fax: +420 577 007 924 
E-Mail: carat@technodat.cz 
 

Sprzeda� 
Na wszelkie Wasze pytania odno�nie katalogów dostawców,  dodatkowych modułów 
do programu, warunków sprzeda�y a tak�e o organizowanych przez nas szkoleniach 
odpowiemy pod numerem telefonu i adresem:  
Telefon: +420 577 007 934 
Fax: +420 577 007 924 
E-Mail: carat@technodat.cz 
 
 
 
yczymy Wam wielu sukcesów podczas pracy z programem CARAT, ł�cznie z tymi 
handlowymi.  
 
Wasz  CARAT  Team 


