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Opis zmian i nowych funkcji w wersji 5.0 

 

 

• Nowe szybkie sposoby wstawiania balustrad na balkonach i schodach 

bezpośrednio w 3D za pomocą punktów ustawczych. Od teraz balustrada 

z równym rozkładem słupków i wypełnień może być wstawiona błyskawicznie od 

razu w 3D!  

 

• Balustrada typu „3D_2p” jest wstawiana bezpośrednio do 3D przez wskazanie 

kolejno dwóch punktów (węzłów 3D lub wierzchołków): 

o pierwszy punkt → oś ustawienia pierwszego słupka 

o drugi punkt → oś ustawienia ostatniego słupka 
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• W tym sposobie wstawiania możliwe jest 

podanie ilości słupków w parametrach 

okna dialogowego.  

 

• Balustrada typu „3D_4p” jest wstawiana 

bezpośrednio do 3D przez kolejne 

wskazanie czterech punktów (węzłów 

3D lub wierzchołków): 

o pierwszy punkt → wierzchołek lub 

szpic pierwszego stopnia 

o drugi punkt → wierzchołek/szpic kolejnego lub ostatniego stopnia 

o trzeci punkt → oś ustawienia pierwszego słupka 

o czwarty punkt → oś ustawienia ostatniego słupka 

 

 

Oba przypadki mogą być użyte wszędzie tam, gdzie rozstaw słupków oraz szerokość 

wypełnienia są równe. W innych przypadkach należy użyć prototypu balustrady ze 

standardowym sposobem wstawiania z 2D do 3D (plik balustrady bez 3D w nazwie)! 
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• Dodano możliwość konfiguracji ilości uchwytów balustrady typu „Szyba z 

profilami” wg wspólnej wartości lub indywidualnie dla każdego wypełnienia. 

 

Ta opcja dostępna jest w balustradzie ze standardowym sposobem wstawiania z 2D do 3D. 

• Dodano nowe typy marek i rozet montażowych z możliwością ich pełnej 

konfiguracji. Opcja „Auto-wymiar marki” zapewnia automatyczną generację 

wielkości marki wg poprzednich ustawień z dopasowaniem do wybranego słupka. 

Po wyłączeniu tej opcji użytkownik ma możliwość podania wielkości marki, jednak 

musi pamiętać o podaniu właściwych parametrów po zmianie wielkości słupka. 
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• Dodano możliwość zmiany typu szkła. Do wyboru są typy:  

o Szkło transparentne 

o Szkło mleczne 

o Szkło ciemne 

 

 

 

• Dodano możliwość aktywacji przejścia w spocznik dla balustrady ze 

standardowym sposobem wstawiania z 2D do 3D z poziomu płaszczyzny pracy. 

 

• [Przejście w spocznik] dostępne jest obecnie dla balustrady typu „Szyba”, „Szyba 

z profilami”, „Pręty poziome” i „Blacha perforowana”. 
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• Opcja konfiguracji przejścia aktywuje się automatycznie w momencie kiedy 

system wykryje różnicę poziomów pomiędzy pierwszym i drugim punktem 

ustawczym przy standardowym sposobie wstawiania w 2D. 

 

• Drugi punkt ustawczy „Punkt/Szpic_2” definiuje linię załamania/przejścia, od której 

mierzone jest odsunięcie od szpicu. 

 

• Warunkiem poprawnego wygenerowania przejścia jest ustawienie ostatniego 

słupka segmentu balustrady na schodach w takim samym odsunięciu jak wartość 

podana w oknie parametrów. 
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•  Dodano możliwość włączenia mocowania narożnego dla większości wersji 

kotwień. 
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• Dodano możliwość odwrócenia kąta ścięcia pochwytu. Dzięki tej opcji możliwe 

jest wstawienie kolejnych ciągów balustrady pod kątem w stronę na prawo lub 

na lewo z dopasowaniem ścięcia pochwytu. 

 

    

 

 

 

 

• Dodano możliwość aktywacji opcji otworowania przelotowego na ostatnim 

słupku. Dzięki tej opcji można kontynuować wstawianie kolejnego ciągu 

balustrady zachowując wspólny słupek z już istniejącym ciągiem. 
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• Dodano możliwość wprowadzenie kąta obrotu dla profilu wypełnienia w typie 

balustrady „Pręty pionowe”. Opcja ta jest dostępna dla profilu typu: kwadratowy, 

prostokątny, płaskownik. 
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• Dodano katalog „Balustrady własne” do 

biblioteki. W katalogu tym można zapisywać 

własne wstępnie ustawione do szybkiego 

wstawiania prototypy balustrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Do biblioteki przykładów dodano nowe przypadki realizacji. 

Dodatkowo w bibliotece znajdują się pliki z „Wystawkami” dla każdego typu 

balustrad. Wystawki pokazują przykładowe możliwe do ustawienia konfiguracje. 
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• Wprowadzono inne poprawki do już istniejących funkcji. 

 

 

 

Dodatkowe funkcje: 

http://www.ntsns.pl/download/cad/Balustrady/Balustrady_v3.0_co_nowego.pdf  

Więcej na stronie: 

https://www.tflex.pl/funkcje-i-mozliwosci/funkcje-specjalne/ogrodzenia-i-balustrady  

  

http://www.ntsns.pl/download/cad/Balustrady/Balustrady_v3.0_co_nowego.pdf
https://www.tflex.pl/funkcje-i-mozliwosci/funkcje-specjalne/ogrodzenia-i-balustrady/

