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Drodzy Przyjaciele, 

Zamierzacie odwiedzić tegoroczne Targi Meble Polska 2016 w Poznaniu 8.-11.03.? 

Jeżeli będziecie na targach to serdecznie zapraszamy do spotkania z nami i 

zapoznania się z nowościami w CARAT.  

Nasze stoisko nr 16 znajdziecie w hali 7A (w pobliżu Wejścia Zachodniego). 

Informacje o prezentowanych przez nas tematach a także o bezpłatnym zaproszeniu 

znajdują się w sekcji Zaproszenie na Targi Meble Polska 2016.    

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy! 

Do zobaczenia w Poznaniu!           

Zespół CARAT 

 

Logo Meble Polska 2016 

http://carat.technodat.cz/pl/nowosci/zaproszenie-na-targi-meble-polska-2016


Nowa wersja programu V2016.1.2. 

W tym tygodniu na serwerze CARATWeb dostępny będzie update V2016.1.2. Nowa 

wersja programu umożliwi Państwu przygotowanie wizualizacji z pełnym efektem 

światła dziennego oraz wysyłanie plików wizualizacji do aplikacji „CARAT view“ 

dostępnej bezpłatnie na APP Store.  

Ogólne informacje na temat APP „CARAT view” znajdują się na 

naszych stronach w sekcji poświęconej aplikacji.  

Szczegółowe informacje w jaki sposób wygenerować plik oraz jak ów plik otworzyć w 

ww. aplikacji przedstawimy osobiście na Targach Meble Polska w Poznaniu. Stosowne 

informacje zostaną także uwzględnione w następnym numerze Newsletter. 

Triki  

Praca z funkcją Światło dzienne 

Od wersji V2016.1.2. można w CARAT pracować z ustawieniami światła dziennego 

uzyskując bardzo realistyczne efekty w wizualizacji.  

Przygotowując wizualizację należy pamiętać o 5. podstawowych zasadach: 

1. Zamknąć rzut pomieszczenia (odbicia promieni podczas renderowania) 

2. Wyłączyć źródło światła platforma  

3. Zaplanować inne źródła światła - okno (można także halogeny, lampy itp.) 

4. Ustawić połysk na odpowiednich teksturach np. podłoga, dekoracje 

5. Zastosować artykuły z Neutral Katalog (zlewy, baterie, dekoracje, sprzęty itp.) 

W załączonej instrukcji Ustawienia funkcji Światło dzienne znajdą Państwo kilka 

ważnych informacji związanych z ww. funkcją.  

http://carat.technodat.cz/pl/produkt/app-carat-view
http://carat.technodat.cz/uploaded/pl/funkcja-swiatlo-dzienne.pdf


Wizualizacja przygotowana w wersji V2016.1.2. z uwzględnieniem ww. zasad 

 

Aktualne informacje 

Informacje o relacjach cenowych software CARAT znajdują się w Cenniku. 

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 formą 
Newsletters. Jeżeli wyrażają Państwo zgodę proszę kliknąć tutaj.  

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

Dziękujemy za przeczytanie Newsletter.  
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