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Drodzy Przyjaciele, 

wraz ze zbliżającym się końcem lata kulminują przygotowania do wprowadzenia 

nowej wersji programu Carat V2015, która zostanie zaprezentowana na 

wrześniowych targach Küchen – Order – Messe w Niemczech. Oprócz przedstawicieli 

niemieckiej firmy CARAT (informacja o stoiskach znajduje się na stronach w sekcji 

Najnowsze wiadomości) na targach obecni będą także nasi przedstawiciele, z którymi 

będą mogli Państwo spotkać się w dniach 19. -21. 9. – na wystawach firm Nolte, 

Nobilia, Schüller, Alno, Häcker, Ballerina oraz w Area30. 

Zespół CARAT 

 

Wizualizacja wykonana przez studio Leo Architektura Wnętrz 

http://carat.technodat.cz/pl/nowosci/targi-w-niemczech-wrzesien-2015


App „CARAT view“ 

Dzięki aplikacji „CARAT view“ końcowi nabywcy będą mogli w zaciszu swojego domu 
cieszyć się zaprojektowanym przez studio pomieszczeniem. 

Zasada działania aplikacji jest bardzo prosta. Studio kuchenne przygotowuje zdjęcie 
panoramiczne pomieszczenia, przesyła je na adres e-mail nabywcy, który przegląda 
zaprojektowane pomieszczenie na swoim iPad lub iPhone. 

Przez poruszanie, nachylanie, obracanie oraz sterowanie dotykowym ekranem tabletu 
możemy przejrzeć pomieszczenie ze wszystkich możliwych kątów. Przed nami: wyspa 
kuchenna. Delikatne przesunięcie w lewo: jadalnia. Przy skręcie w lewo nasz wzrok 
przyciąga nowoczesna, wygodna sofa umieszczona przy ścianie - mamy wrażenie, że 
poruszamy się w przestrzeni. 

 

Logo aplikacji Carat view 

 

Program CARAT & Windows 10 

Firma CARAT pracuje na certyfikacji software dla nowego systemu operacyjnego 

Windows 10. 

System Win 10 został wprowadzony na rynek pod koniec lipca, ale do tej pory nie był 

oficjalnie odblokowany dla firm, jedynie na potrzeby domowe.  Powodem sa m.in. 

problemy ze sterownikami, które nie zostały jeszcze wytworzone dla Windows 10 (ze 

sterownikami drukarek, dużych monitorów itp.).  

Z tego powodu  NIE ZALECAMY INSTALACJI systemu Windows 10.  

O oficjalnym certyfikacie CARAT dla systemu Windows 10 będziemy Państwa 

informować. 

 



Aktualne informacje 

Informacje o relacjach cenowych software CARAT znajdują się na stronach internetowych 

www.kuchnie-carat.pl  

Przypominamy, że nadal obowiązują zniżki cenowe dla klientów zamawiających kilka licencji. 

Bliższe informacje wraz z aktualną ofertą można uzyskać u naszych przedstawicieli.  

 

Zgoda na odbiór newsletters CARAT  

Z uwagi na obowiązującą w Republice Czeskiej ustawę o usługach informacyjnych nr 480/2004 Sb., która reguluje 
komunikację elektroniczną, prosimy Państwa o wyrażenie zgody na wysyłanie porad technicznych przez 
Newsletters. Jeżeli wyrażają Państwo zgodę proszę kliknąć tutaj. Swoje potwierdzenie mogą Państwo 
kiedykolwiek anulować. 

POTWIERDZENIE nie odnosi się do partnerów, którzy przesłali zgodę na odbiór Newsletters.  

Dziękujemy za przeczytanie tej wersji Newsletter.  

Do zobaczenia w kolejnym miesiącu.  
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