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1. DULAPU ÎNCASTRAT

1.1 După deschiderea programului, selectați 
pictograma Cameră situată în partea stângă 
a ferestrei. Aici veți găsi variante gata făcute, 
editabile pentru forma  camerei 
(in lista afisată ‒ Mai multe șabloane 
pentru camere).    
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1. DULAPU ÎNCASTRAT

1.2 Dacă doriți să creați singur o cameră, 
utilizați opțiunea Desenare (lângă 
pictograma cameră). În același loc există 
o bibliotecă de uși și ferestre. Faceți 
clic stânga pentru a selecta modelul, apoi 
repetați sa dati click acolo unde doriți să fie.
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1. DULAPU ÎNCASTRAT

1.3 În această etapă, plafonul este, de asemenea, 
construit. În bara de activități de sus, selectați 
Cameră, apoi Plafon automat. Indicați spre orice 
punct din mijlocul camerei. Apare o fereastră   
în care puteți selecta unul dintre șabloanele gata 
făcute - Utilizați un tip de plafon existent. 
Aici  puteți  defini înălțimea tavanului.
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1. DULAPU ÎNCASTRAT

1.4 Crearea dulapurilor încorporate ar trebui să înceapă 
cu alegerea unui corp. Toate elementele necesare 
pentru a il construi sunt  în bibliotecă. În plus față 
de modelele gata făcute, există elemente care vă permit 
să creați sau să modelati independent corpul 
(in variabile de: sertare, accesorii etc.).
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2. DULAPU ÎNCASTRAT

2.1 Când selectați un element din fereastra Bibliotecă, un meniu pentru acel model apare în partea stângă 
a ecranului. Aici puteți schimba dimensiunea unui  anumit element, precum și puteți indica la ce înălțime 
trebuie introdus modelul (de exemplu, corpuri suspendate sau, daca este cazul, direct pe podea).
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2 . DULAPU ÎNCASTRAT

2.2 Când selectați un element din fereastra Bibliotecă, un meniu pentru acel model apare în partea stângă 
a ecranului. Aici puteți schimba dimensiunea unui  anumit element, precum și puteți indica la ce înălțime 
trebuie introdus modelul (de exemplu, pe un piedestal sau în cazul dulapurilor, direct pe podea).  
 

2.3 Adăugați polite și panouri despartitoare verticale.
Selectați un panou din bara de  instrumente de sus, apoi un raft sau un panou despărțitor, 
apoi indicați spre  locul de inserare. Dacă doriți să inserați un panou în altă parte  
(cum ar fi un panou de perete), selectați primul element din orice listă de panouri.
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2. DULAPU ÎNCASTRAT

2.5 Apare o fereastră în care puteți defini glisarea 
usii ușii si distantele din margine.    
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2. DULAPU ÎNCASTRAT

2.6 După confirmare, în fereastra următoare puteți define, 
printre alții, număr de cercevele, tipul de finisaj al ușii și șablonul 
frontal în sine. Pentru a face acest lucru, faceți clic dreapta 
frontal în sine. Pentru a face acest lucru, faceți clic dreapta 
pe ușa verde evidențiată și selectați opțiunea Șablon ușă. 
Pentru a face șablonul selectat să apară pe toate aripile, faceți 
clic dreapta din nou pe ușă și selectați același șablon 
pentru toate opțiunile. 
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2. DULAPU ÎNCASTRAT

2.7 Pentru a crea propriul șablon 
de ușă, selectați opțiunea Nou (șa-
blon) și dați numele său. În partea 
dreaptă va exista o fereastră cu 
o ușă care poate fi definită în acest 
moment. Pentru a face acest lucru,  
intrăm în fila Creare șablon și sub 
butonul din dreapta al mouse-ului 
selectăm opțiunile pentru împărțirea 
ușii  și setarea materialelor .
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3. DULAPU ÎNCASTRAT
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3.1 Funcția de editare a materialelor, situată în al treilea rând 
al barei de instrumente de sus, vă permite să efectuați 
modificări rapide de culoare pe orice suprafață, să le grupați,
să aplicați texturi (de exemplu. direct din fișierul JPG), 
oferindu-le caracteristici de redare grafica caracteristice 
materialelor (cum ar fi sticla,metalul, apa). 
Este posibil să utilizați parametri gata făcuți  sau să vă dați 
singuri parametrii.  
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3. DULAPU ÎNCASTRAT

3.2 O caracteristică utilă este Ajustarea 

texturii (în bara de instrumente de sus

 de sub c omanda randare). Permite, 

printre altele, sa modificați densitatea 

fibrei de pe fronturi sau să ajustați 

dimensiunea și aranjarea texturii 

la suprafață.
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3. DULAPU ÎNCASTRAT

3.3 Continuitatea inelelor pe mai multe fronturi 

sau continuitatea unei imagini se obține cu funcția 

Group în fereastra Match Mapping. 

După selectarea funcției, specificați suprafețele 

pe care doriți să întindeți textura.
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4. DULAPU ÎNCASTRAT

4.1 Randarea începe cu definirea luminii din cameră. 

Există diferite moduri de iluminare. Toate variantele 

posibile se află în bara de activități de sus, în opțiun 

ea Lumină. Pentru a plasa puncte de lumină 

oriunde (de exemplu, iluminarea interiorului unui 

dulap vitrat), ar trebui utilizată opțiunea de lumină 

liberă. Orice suprafață din cameră poate deveni, 

de asemenea, o sursă de lumină. În a cest scop, 

se utilizează noua opțiune de lumină. Parametrii 

sursei de lumina sunt definiti după 

determinarea punctelor și suprafețelor sale 

(funcția luminilor). 
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4. DULAPU ÎNCASTRAT

4.2 În primul rând, selectați suprafața sau punctele 

de lumină pentru editat (de exemplu, indicați suprafața 

ferestrei ). Următorul pas este să alegeți tipul 

de lumină (zi, punct etc.) din lista verticală (Tip). 

Glisoarele ajustează setarea și intervalul luminii.
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