
CARAT – dokonalý nástroj pro plánování kuchyní 
 

V naší společnosti moje nová kuchyně s.r.o. (partner KUCHYNĚ gorenje) byl designérům pro jejich 
tvorbu 3D vizualizací pro klienty přidělen software CARAT. Nemáme tedy možnost srovnání 
s podobnými programy pro zpracování návrhů interiérů, nicméně za všechny naše návrháře a 
kuchyňská studia MNK musím tento program hodně pochválit. CARAT má uživatelsky přívětivé 
prostředí, jednoduché intuitivní ovládání, a tak se v něm velmi rychle zorientují designéři, kteří třeba 
přecházejí z podobného softwaru nebo návrháři – nováčci, kteří s 3D programy nemají zatím žádné 
zkušenosti.  

 

Obr. 1. Náhled do pracovního prostředí programu CARAT, který umožňuje komunikaci mezi výrobcem 
kuchyně, designérem (kuchyňským studiem) a koncovým zákazníkem. 

 

CARAT ulehčuje práci 

Designéři MNK, a určitě i ostatní, oceňují v programu zejména knihovny, v nichž se nacházejí 
předpřipravené segmenty kuchyní, jejichž použití výrazným způsobem usnadňuje a urychluje jejich 
práci. Dále si chválí funkci Drag&drop při plánování artiklů a také opravdu vydařený upgrade s 
bezkonkurenční věrností detailů a celkovou perspektivou, díky nimž lze návrh posunout do 
realističtější podoby. Naši zákazníci si tak mohou svoji vysněnou kuchyni představit ještě lépe.  

 

https://www.moje-nova-kuchyne.cz/
https://carat.technodat.cz/produkt/prednosti-carat


 

Obr. 2. Ukázka fotorealistického 3D návrhu kuchyňské linky vytvořeného v programu CARAT. 
 

Pro klienty zpracováváme 3D návrhy kuchyní zcela zdarma. Vyslechneme si jejich představy a 
požadavky a poté s nimi ladíme technické detaily a doporučíme praktická řešení. Výsledky práce 
našich designérů v programu CARAT jsou k nahlédnutí na webových stránkách v sekci 3D návrhy. 

 

           

 

Software CARAT nám jednoduše umožňuje interaktivní spolupráci s klientem a my máme tak 
možnost rychle reagovat na jeho změny či nové požadavky. Pro plánování kuchyní program CARAT 
jednoznačně doporučujeme a těšíme se na jeho další upgrade s novými vychytávkami. 

 
Za celý tým návrhářů společnosti moje nová kuchyně 
Karel Vrzáček 
Manažer studií Brno a značkové prodejny MORA 
www.mojenovakuchyne.cz 
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