Projektowanie i wizualizacja nagrobków
w T-FLEX CAD KAMIENIARZ i T-FLEX CAD KAMIENIARZ PRO

Oprogramowanie T-FLEX CAD dzięki swojej uniwersalności daje ogromne możliwości
projektowania różnego rodzaju elementów i doskonale sprawdza się również w branży
KAMIENIARSKIEJ.

Otwórz prototyp > podaj wymiary > wybierz komponenty i materiał

www.tflex.pl

Okno dialogowe konfiguracji T-FLEX CAD Kamieniarz

Dla ułatwienia tworzenia i doboru parametrów nagrobka w systemie dostępna jest
przykładowa biblioteka elementów:
•
•
•
•

elementy główne (ławy, ramy, posadzki, krawężniki, nakrywy, podstawki, ścianki itp.)
dodatki (wazony, misy, lampiony, książki, serduszka, poduszki, motywy, ozdoby, zdjęcia,
napisy itp.)
baza danych Excel – cennik i rodzaje kamieni, cennik dodatków itp.
Materiały (wzory kamienia)

Okno modelowania T-FLEX CAD Kamieniarz
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Biblioteka zawiera po kilka/kilkadziesiąt wzorów komponentów. We własnym zakresie możesz
wykonać nieograniczoną ilość komponentów oraz łatwo rozbudowywać bibliotekę.
W razie potrzeby można zagospodarować otoczenie wokół nagrobka – dodając np. kostkę
brukową i ławkę.
Nie tylko nagrobki! Oprócz nagrobków możesz zamodelować również schody, umywalki,
parapety, blaty, tablice pamiątkowe, elementy z kamienia lub dowolnego innego materiału
a także dowolnej innej branży!
Biblioteka materiałów może być rozszerzona o własne wzory i tekstury, dzięki czemu szybko
zaaplikujesz właściwy materiał na wszystkie lub wybrane komponenty nagrobka za pomocą
wygodnej metody „przeciągnij i upuść”.

Okno biblioteki materiałówi wybór w oknie konfuguracji

Biblioteka materiałów oraz części składowych nagrobka połączona w główny projekt
(prototyp wizualizacji) daje możliwość szybkiej konfiguracji docelowego kształtu nagrobka ze
wszystkimi wymaganymi elementami i wymiarami tj. np. leżaki/podstawy, krawężniki, pokrywy,
ścianki/tablice, misy, wazony, dodatki (lampiony, księgi itp.).
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Okno dialogowe konfiguracji nagrobka.

Docelowy kształt nagrobka oraz elementy składowe są konfigurowane za pomocą czytelnego
okna dialogowego z wizualnym wyborem oraz podglądem zmian. Użytkownik ma możliwość
podania parametrów każdego elementu standardowego (długość, szerokość, wysokość,
grubość itp.) – wybrać rodzaj i parametry wykończenia (faza, ćwierćwałek, wałek) oraz wyboru
materiału.
Zmiana parametrów elementów głównych powoduje automatyczną modyfikację elementów
zależnych na zasadzie:

Użytkownik na bazie wzorcowych przykładów komponentów może sam zaprojektować
i dodać do prototypu nowe elementy nagrobka. Każdy element może zawierać własną
dokumentację produkcyjną.
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Elementy standardowe mogą
być dokumentowane, opisywane
i wymiarowane na oddzielnych
stronach dokumentacyjnych.
Aby ułatwić zliczenie elementów
nagrobka
z
podziałem
na
elementy standardowe i dodatki
–
generowany
jest
spis
materiałowy elementów, który
w
końcowej
formie
może
zawierać również wycenę oraz
inne
informacje
o
użytych
komponentach jak np.
pole
powierzchni kamienia.

Nowy nagrobek lub dowolną inną realizację można wykonać również od podstaw bez
korzystania z ułatwień dostępnych w głównym prototypie. Podczas modelowania możliwe jest
korzystanie z całej bazy dotychczas wykonanych elementów.

Okno projektowe T-FLEX CAD 2D/3D oraz wizualizacja w Keyshot®.
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W wersji podstawowej dostępny jest fotorelistyczny rendering generowany bezpośrednio
w T-FLEX CAD KAMIENIARZ. Poniżej przykłady renderingu bez posiadania wersji PRO:

Rendering bezpośredni w T-FLEX CAD Kamieniarz (bez Keyshot® z wersji PRO).
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Rendering bezpośredni w T-FLEX CAD Kamieniarz (bez Keyshot® z wersji PRO).

Dzięki specjalnie przygotowanym trybom „eksplodowania”, możesz szybko wykonać również
rozkład animowany rozkład poszczególnych komponentów nagrobka:

Dostępne są również animowane tryby prezentacyjne tj. „Lot wokół nagrobka” czy Animacja
prawo-lewo”. Zarówno z pierwszego jak i drugiego przypadku można wykonać fotorealistyczny
film lub obraz.
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T-FLEX CAD KAMIENIARZ w wersji PRO dostarczany jest razem ze specjalistycznym programem
KeyShot® do renderowania. Przykładowe wizualizacje w KeyShot®:

Wizualizacja nagrobka w T-FLEX CAD Kamieniarz PRO z użyciem Keyshot®

Przykładowe wizualizacje fotorealistyczne w T-FLEX CAD Kamieniarz PRO z użyciem Keyshot®
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Wizualizacja nagrobka w T-FLEX CAD Kamieniarz PRO z użyciem Keyshot®

Uwaga! Producent oprogramowania KeyShot od wydanej w lutym 2022 r. wersji 11 – dostarcza
jedynie licencje na subskrypcji rocznej. T-FLEX CAD Kamieniarz pozostaje nadal na licencjach
bezterminowych.

Pamiętaj, że nie potrzebujesz wersji PRO z Keyshot®, jeśli fotorealistyczny rendering dostępny
w wersji podstawowej jest dla Ciebie wystarczający.
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T-FLEX CAD KAMIENIARZ / T-FLEX CAD KAMIENIARZ PRO - porównanie:
T-FLEX CAD
KAMIENIARZ

T-FLEX CAD
KAMIENIARZ PRO

Wszystkie funkcje projektowania
T-FLEX CAD 2D/3D:
www.tflex.pl/wersje-i-rozszerzenia/#2d3d
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Biblioteka z komponentami
i parametrycznym
prototypem nagrobka

X

X

X
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Biblioteka materiałów

X
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X
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X
X

KeyShot® - dodatkowy program do
renderowania

-

X

Fotorealistyczny Rendering
T-FLEX CAD (Nvidia GPU/CPU)
Dokumentacja produkcyjna
Instrukcje montażu
Zestawienia materiałowe

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie:
www.tflex.pl/funkcje-i-mozliwosci/funkcje-specjalne/projektowanie-nagrobkow-2
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