
kształtuje przyszłość

Od 30 lat program CARAT oferuje możliwość planowania kuchni 
na najwyższym poziomie technicznym. W 70 krajach ponad 45 000 
użytkowników korzysta z 14 wersji językowych software. Współpraca 
międzynarodowa przyniosła wiele innowacji, które producent programu, 
firma CARAT, wnosi do studiów kuchennych na całym świecie.

CARATvision – doskonała grafika w kilka sekund
Najnowsza innowacja programu CARAT to wyjątkowa funkcja graficzna 
CARATvision.   
„Funkcja ta pozwala na płynny ruch w wysokiej jakości podglądzie fotoreali-
stycznym, już w trakcie planowania”, wyjaśnia Gerhard Essig, dyrektor ge-
neralny CARAT, dodając: „dzięki CARATvision spełniamy oczekiwania projek-
tantów – prezentować doskonałą wizualizację kuchni już podczas planowania 
i dostosować ją do oczekiwań klienta bez zbędnej straty czasu.”

Dzięki funkcji CARATvision:
• Otrzymujesz doskonały podgląd materiałów, struktur i odbicia 
• Prezentujesz interakcję materiałów oraz efekty koncepcji oświetlenia

CARATview VR – wyjątkowy efekt 360°
Bezpłatna App CARATview VR umożliwia oglą-
danie zaprojektowanego pomieszczenia na ta-
blecie, smartfonie oraz za pomocą okularów wir-
tualnej rzeczywistości. Podglądy panoramiczne 
CARATview VR dostępne są przez CARATcloud.

CARAT Virtual Reality – wirtualna prezentacja kuchni 
Technologia Virtual Reality (VR) oferuje klientowi rzeczywistą wartość 
dodaną: może poruszać się w przestrzeni już na etapie planowania. 
CARAT Virtual Reality pozwala sprzedawcom i ich klientom wejść do 
wirtualnego świata kuchni za pomocą okularów 3D Oculus Rift S. W po-
równaniu ze standardowymi systemami VR CARAT Virtual Reality idzie 
o krok dalej: „Bezpośrednio w prezentacji VR istnieje możliwość zmiany sza-
fek i urządzeń, kolorów i materiałów. Można także zmieniać rodzaje oświetle-
nia a efekty zmian prezentować bepośrednio klientowi”, wyjaśnia Matthias 
Schaufler, dyrektor sprzedaży CARAT Austria.

Z technologią CARAT Virtual Reality:
• Wkroczysz do nowego świata projektowania kuchni 
• Zyskasz doskonałą wizję przestrzeni  

CARAT Onlineplaner i interaktywny „Kitchen Assistent”
Unikalny Onlineplaner zaprojektowany dla użytkowników końcowych, 
umożliwia planowanie 3D bezpośrednio w przeglądarce internetowej bez 
konieczności długiego pobierania i instalacji. 
Onlineplaner został wzbogacony o zupełnie nową funkcję Kitchen As-
sistent, która rozpoznaje kształt zaprojektowanego pomieszczenia i ge-
neruje automatycznie projekty kuchni z uwzględnieniem optymalnego 
układu mebli według obszarów funkcjonalnych.
  
Dzięki CARAT Onlineplaner:
• Dysponujesz narzędziem do projektowania dla klientów  
• Wczytujesz projekt klienta bezpośrednio  do software CARAT

Dlaczego wybraliśmy CARAT?
Odpowiada Jakub Gajda, Przedstawiciel VERLE KÜCHEN:
„Program Carat pozwala na tworzenie wyjątkowych wizualizacji wnętrz Verle. 
Są to projekty, które powstają sprawnie i szybko. Intuicyjna praca z programem 
stwarza nieograniczone możliwości dla doświadczonego Projektanta. Wariant 
wprowadzania własnych tekstur, świetnie zaopatrzone biblioteki, profesjonalna 
obsługa i pomoc ze strony biura sprawiają, że projektanci studiów Verle chętnie 
z niego korzystają. Zdecydowanie polecamy program CARAT.”
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Dystrybutorem oprogramowania CARAT na Polskę jest czeska 
firma Technodat Develop, s.r.o

„Najlepsza wizualizacja w CARAT” 
- zwycięskie projekty 1. edycji konkursu 


