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Drodzy Przyjaciele, 

cieszymy się niezmiernie, że grono użytkownikow programu CARAT stale  
rozszerza się! 
Podczas spotkań z Wami bardzo często mamy okazję zobaczyć wspaniałe 
wizualizacje przygotowane w programie CARAT.  
 
Postanowiliśmy pójść krok dalej... i zorganizować dla polskich, czeskich oraz 
słowackich użytkowników programu CARAT konkurs.  

Zapraszamy do udziału w 1. Edycji Konkursu „Najlepsza wizualizacja w 
programie CARAT”.  

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie ciekawej wizualizacji wnętrza, nie tylko 
kuchennego.  
Termin składania prac wraz z kartą zgłoszeniową upływa 30.06.2018.  
Dla zwycięzców konkursu przygotowaliśmy bardzo atrakcyjne nagrody.  
 
Szczegółowe informacje znajdują się na naszych stronach w sekcji Konkurs.  

Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace!  

Zespół CARAT  

 

 

 
Newsletter 

http://carat.technodat.cz/pl/konkurs
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NOWOŚCI W CARAT 

W najbliższym zostanie udostępniona nowa wersja programu CARAT V2018, która 

dysponuje nowym podglądem perspektywy – CARATvision.  

Dzięki CARATvision już w trakcie planowania będą widoczne własności 

zastosowanych materiałów, stopnie połysku, odbicia oraz ustawienia światła.   

Wersja V2018 przyniesie także znaczącą zmianę w renderowaniu wizualizacji. 

Renderowanie za pomocą funkcji Raytracer zostanie znacznie przyśpieszone 

poprzez równoczesne wykorzystanie procesora i karty graficznej. 

Wymagania sprzętowe SW CARAT   

 

Zobacz jak będzie wyglądał podgląd perspektywy CARATvision:   

 

Wersja V2018 to także zmiany w dobrze już znanej aplikacji 

CARATview.  

Podglądy panoramiczne CARATview będą udostępniane za 

pomocą kodu QR przez CARATcloud.  

Bezpłatna aplikacja CARATview VR umożliwi oglądanie 

zaprojektowanego pomieszczenia na tablecie, smartfonie a także za pomocą 

okularów wirtualnej rzeczywistości.  

 

Film prezentujący nową wersję App CARATview VR: 

 

Mamy nadzieję, że wprowadzone przez producenta oprogramowania CARAT zmiany 

zostaną przez Was pozytywnie przyjęte.     
 

Aktualności 

Aktualne informacje dotyczące software CARAT i szkoleń znajdują się na naszych stronach 

internetowych 

Dziękujemy za uwagę. 

 

http://carat.technodat.cz/uploaded/pl/hw/hardware-pl-2018-05-new-design.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yi1LyBL0sQ4&list=PL8FpG6e7Xvbxu3pm6rXCd4HAR0KXE2Zih
https://www.youtube.com/watch?v=galmDO2x8yE&index=2&list=PL8FpG6e7Xvbxu3pm6rXCd4HAR0KXE2Zih
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Technodat Develop, s.r.o. 

Tr. T. Bati 3295, 760 01  Zlin 

telefon: +420 571 894 330 

mobile PL: +48 737 444 911  
mobile CZ: +420 739 583 899 

e-mail: carat@technodat.cz 

www: kuchnie-carat.pl    

Skype: hotline_carat_pl 

 
Jeśli nie chcesz otrzymywać Newsletter zrezygnuj kikając na podany link:  

Nie chcę otrzymywać Newsletter  

 

mailto:carat@technodat.cz
mailto:carat@technodat.cz?subject=odhlasit%20Newsletter%20CARAT
https://www.facebook.com/CARAT-1404586949869328/
https://www.youtube.com/channel/UCpRuy2mautphcDA9Qk_WARg

