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PROJEKTOWANIE I GENERACJA BALUSTRAD 3D 
 

Oprogramowanie T-FLEX CAD z dzięki swojej uniwersalności daje ogromne możliwości 

projektowania różnego rodzaj elementów, dlatego też coś dla siebie znajdą tu również 

producenci i konstruktorzy ogrodzeń i balustrad. 

 

Specjalnie przygotowane parametryczne prototypy tj. bloki schodowe, balkony, tarasy 

czy segmenty balustrady znacznie ułatwiają pracę. Możliwość wprowadzania zmian na 

każdym etapie projektowania wraz z aktualizacją elementów zależnych, powoduje wzrost 

wydajności i konkurencyjności firmy. 
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Każdy z przygotowanych prototypów może uwzględniać wszelkie wymagane w firmie typy 

balustrad i elementy składowe. Otwarta możliwość rozbudowy prototypu daje pewność 

ciągłej aktualności projektu. Powiązanie projektu z oknem dialogowym parametrów, które 

możemy w prosty sposób zamodelować wykorzystując narzędzia programu – w dużej 

mierze wpływa na czytelność projektu oraz uniwersalność jego wykorzystania. 

 
Przykładowe okno konfiguracji balustrady 

 
Okno konfiguracji balkonu/tarasu 

Dwa sposoby wstawiania balustrady 

✓ Prosty sposób wstawiania standardowych lub niestandardowych przypadków z 2D 

do 3D ogranicza do minimum konieczność dokonywania pomiarów elementów 

bazowych oraz zabezpiecza projekt przed późniejszymi zmianami. 

✓ Drugi szybki sposób wstawiania bezpośrednio do 3D przez wskazanie punktów 3D 

w osi skrajnych słupków - zapewnia maksymalny wzrost szybkości generacji ciągów 

balustrad. 
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Balustrada wstawiana bezpośrednio do 3D przez 2 punkty z automatycznym dopasowaniem do wymiarów balkonu 

  

   

 

Projekt złożeniowy oraz każdy segment balustrady może być zaopatrzony 

w dokumentację i Zestawienie Materiałowe (BOM) – będące aktualnym spisem użytych 

w projekcie części. Zestawienia są bardzo ważnym źródłem informacji o projekcie, 

przydają się zarówno na produkcji, w dziale zamówień czy do szybkiej wyceny 

materiałowych i roboczych kosztów projektu. 
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Pomoc w doborze parametrów 

• W oknie dialogowym dostępne są pomocnicze przyciski [?] z obrazowym 

przedstawieniem działania wybranej funkcji oraz przyciski [+] z dodatkowymi 

ustawieniami. 
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Otworowanie słupków i poprzeczek 

• Istnieje możliwość automatycznego otworowania słupków z wpuszczonym 

wypełnieniem poziomym. Użytkownik oprócz aktywacji tej opcji może podać wartość 

luzu wokół profilu. 

 

    
 

• Otwory mogą być dodane również do poprzeczek w typie „Pręty pionowe”, „Ramka 

(pręty pionowe)”, „Ramka (pręty poziome)” z wpuszczonymi profilami. Użytkownik 

oprócz aktywacji tej opcji może podać wartość luzu wokół profilu. 
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Dobór kolorów wg RAL 

• Nowa biblioteka materiałów pokrycia – kolory wg palety RAL 

• Jest możliwość wyboru koloru balustrady z wzornika kolorów dostępnego 

bezpośrednio w oknie parametrów balustrady. 

  
Wzornik kolorów RAL i innych materiałów pokrycia dostępny w oknie parametrów balustrady 

Różne łączenia wypełnień w narożnikach 

 

• Opcje wydłużeń i dodania nowych profili po bokach balustrady dla wersji „Pręty poziome” 

zapewniają m.in. możliwość łączenia i cięcia profili wypełnienia w narożniku balustrady. 

 

 
Wydłużenia i konfiguracja bocznych profili wypełnienia w typie „Pręty poziome” 
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Przykłady wykorzystania wydłużeń i/lub dodatkowych profili po bokach balustrady. 

 

Łączniki pochwytów – narożnikowe (kolanka) i proste 

 

• Opcje dodania łączników/kształtek dla wybranych rur oraz profili kwadratowych. 

• Większą listę kształtek można dodać do biblioteki we własnym zakresie. 

 

Możliwe jest też rozbudowanie biblioteki o nowe przypadki przez Dział Techniczny T-FLEX 

CAD. Prześlij listę a po akceptacji dodamy je do jednej z kolejnych aktualizacji! 

 

 
Łączniki pochwytu do wyboru i możliwości rozbudowy o własne przypadki. 
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Ustawienia mocowania bocznego/kotwienia 

• Ustawienia mocowania bocznego dostępne są w osobnym oknie z wizualnym 

przedstawieniem parametrów. Dodatkowo istnieje możliwość ukrywania wybranych 

mocowań z zachowaniem wydłużonego słupka. 

 
Okno ustawień mocowania bocznego z możliwością rozbudowy o dodatkowe wersje 

Ukrywanie wybranych wypełnień 

• Istnieje możliwość ukrywania wybranych 

wypełnień pomiędzy określonymi słupkami. 

Dotychczas można było ukryć tylko wszystkie 

wypełnienia jednocześnie.  

 

 

 

 

 

 

 

Własne wzory perforacji blachy 

• W typie wypełnienia „Blacha perforowana” istnieje możliwość wyboru 

i konfiguracji wzoru perforacji. Użytkownik może również w łatwy sposób  dodać własne 

wzory na bazie rzeczywistych wycięć lub tekstury. 
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Profile wypełnienia obrócone o wybrany kąt 

• Istnieje możliwość ustawiania kąta ułożenia wybranego profilu wypełnienia. Dzięki tej 

funkcji można np. wykonać wypełnienie profilem kwadratowym w stylu „Caro”. 
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Szkło w różnym odcieniu 

• Wybór typu szkła: transparentne/ciemne/mleczne. 

 
 

Personalizacja nazewnictwa w oknie parametrów 

• Można spersonalizować nazewnictwo użyte w oknie dialogowym prototypu balustrady. 

Użytkownik może dokonać zmiany głównych nazw bezpośrednio z edytora zmiennych. 

Ta funkcja zapewnia możliwość szybkiego przenoszenia własnych nazw do kolejnych 

aktualizacji prototypu. 
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Lista wielkości profili ustawiona przez użytkownika 

• Jest możliwość ustawiania zewnętrznego 

zaokrąglenia dla profili typu „Kwadratowy” 

i „Prostokątny” z poziomu pliku *.xls – 

kolumna „RZ” (z katalogu Dane). 

Dodatkowo użytkownik oprócz możliwości 

dodania własnych typów profili może 

wybrać profile widoczne na listach wyboru 

w oknie dialogowym. Na listach będą 

widoczne tylko typy dla których wartość w 

kolumnie „LISTA” jest równa 1. Można 

również dopisać własne wymagane 

wielkości wybranych typów profili. 

 

 

 

 

 
Przykładowa lista wyboru określona przez użytkownika dla profilu kwadratowego 

 

Blachy perforowane do oddzielnego wstawienia 

• Dostępny jest specjalny plik „Blacha perforowana [fr. 2D-3D]_3p”, który daje możliwość 

wstawienia osobnej blachy perforowanej w trybie pracy na płaszczyźnie przez 

wskazanie 3 punktów. Blachę należy wstawić jako Fragment 2D, po wskazaniu punktów 

zaczepienia i zatwierdzeniu – system wygeneruje ją w 3D. Tak wstawiona blacha będzie 

automatycznie dostosowywała się do zmian w rozstawie słupków lub parametrach 

płyty balkonowej. 
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• Istnieje również plik „Blacha perforowana [fr. 3D]”, który daje możliwość wstawienia 

osobnej blachy perforowanej bezpośrednio do wstawionej  z podaniem parametrów 

(w tym wysokości i szerokości). 

 

 

Niezależna konfiguracja ilości uchwytów dla każdego wypełnienia 

• Istnieje możliwość konfiguracji ilości uchwytów balustrady typu „Szyba z profilami” jako 

wspólna wartość lub indywidualnie dla każdego wypełnienia. 
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Ta opcja dostępna jest w balustradzie ze standardowym sposobem wstawiania z 2D do 3D. 

Konfiguracja i wybór marek montażowych oraz rozet 

• 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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Automatyczne przejścia w spocznik 

• Istnieje 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”. 

 

 

 

 

• 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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Kotwienie boczne - narożne 

• Dostępna jest możliwość aktywacji mocowania narożnego dla większości przypadków. 

 

 

Balustrada z przejściami w różne strony 

• Istnieje 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. 
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Otwory również na ostatnim słupku dla kolejnego ciągu balustrady 

• Istnieje 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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Parametryczne schody wielobiegowe 

• Parametryczny plik schodów, dzięki któremu wykonasz wiele różnych przypadków 

schodów blokowych na których finalnie wstawisz balustrady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykłady gotowych realizacji i wystawki w bibliotece 

• W bibliotece znajdziesz szereg przykładów, które możesz użyć do analizy i/lub edycji. 
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   Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie: 

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

oraz materiałami filmowymi: 

https://youtu.be/8Gi2CtuMNKc  

https://youtu.be/cny45Iql5YQ 

https://youtu.be/jrskIoyXdW8 

https://youtu.be/1MrvEeCAUIs  

https://youtu.be/kD2LYWJhEF8  
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