
 
 
Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego oprogramowania! 
Jest nam niezwykle miło, że zdecydowaliście się Państwo na wybór produktu firmy CAD Projekt K&A. 
Niniejszy dokument w przystępny sposób wprowadzi Państwa w zagadnienia związane z pracą w naszym 
unikalnym module do projektowania przy użyciu farb dekoracyjnych i innych powłok z oferty firmy Tikkurila. 
 
Jeżeli jednak napotkają Państwo problemy przy instalacji lub podczas pracy z programem, prosimy                   
o skontaktowanie się z naszym wsparciem technicznym pod numerem: +48 61 642 90 82 lub adresem e-mail: 
pomoc@cadprojekt.com.pl. 

 
 
Bezpłatny pakiet serwisowy 
Razem z zakupionym programem przysługuje Państwu bezpłatny pakiet serwisowy! 
Darmowy pakiet serwisowy jest aktywny przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. Istnieje oczywiście 
możliwość przedłużenia pakietu na dowolny okres (określona opłata).  
 
Pakiet zapewnia: 
 aktualizację oprogramowania przez Internet (update i upgrade), 
 dostęp do wsparcia technicznego za pośrednictwem telefonu i e-maila: pomoc w instalacji programu                

i jego serwis techniczny (nie obejmuje nauki obsługi programu przez telefon i on-line), przyjmowanie 
zgłoszeń błędów oraz sugestii zmian, możliwość zdalnego rozwiązania problemu przez naszych 
serwisantów poprzez połączenie się z komputerem użytkownika, 

 dostęp do nowych baz oraz ich aktualizacji - informacja na ich temat jest bieżąco aktualizowana na 
stronie www.cadprojekt.com.pl, 

 aktualizację środowiska CAD, 
 dostęp do aplikacji CAD Share-it w wersji BASIC (bezpłatna dla wszystkich) lub PRO (bezpłatna tylko dla 

użytkowników CAD Decor PRO z aktywnym Pakietem Serwisowym). 

 
 
Szkolenia 
Zachęcamy również do skorzystania z naszych szkoleń, dzięki którym praca w środowisku CAD będzie 
prostsza i bardziej efektywna. Oferujemy szkolenia w siedzibie naszej, na poziomie podstawowym i 
zaawansowanym, przeprowadzane zarówno indywidualnie (tylko jedna osoba jest szkolona), jak i grupowo 
(maksymalnie 6 osób). 
 
 
 
 
 
Prawa autorskie 
Ten dokument jest chroniony prawami autorskimi własności intelektualnej CAD Projekt K&A. Kopiowanie, dystrybucja i/lub modyfikowanie 
poniższego dokumentu jest dozwolone na warunkach umowy licencyjnej. Umowa licencyjna jest dostępna w formie elektronicznej przy instalacji 
programu. 
 
Ograniczenie odpowiedzialności  
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, w tym adresy URL i inne odwołania do internetowych witryn w sieci Web, mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia. Firma CAD Projekt K&A zastrzega sobie również możliwość wprowadzenia zmian w zasadach funkcjonowania wsparcia 
technicznego bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku konieczności zmiany numerów telefonów stosowne informacje podawane będą na 
naszej stronie internetowej www.cadprojekt.com.pl.  
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1. Uwagi wstępne 
 

Moduł farb Tikkurila Colours to narzędzie dostępne w standardzie w programach CAD 
Decor, CAD Kuchnie i CAD Decor PRO, umożliwiające wybieranie farb i innych powłok 
do krycia wewnętrznych lub zewnętrznych powierzchni projektowanych pomieszczeń. 
Produkty, które są do dyspozycji, to różnego rodzaju podkłady, emalie, farby i lakiery 
oferowane przez firmę Tikkurila, jednego z liderów na europejskim rynku producentów 
farb dekoracyjnych. 
 
Wybór farby możliwy jest na każdym etapie pracy z projektem w trybie wizualizacji. 
Selekcja kolorów i materiałów może przebiegać na kilka sposobów, które zostały opisa-
ne w poszczególnych punktach tej instrukcji. Wybrane przez siebie produkty użytko-
wnik może wprowadzać bezpośrednio do projektu a także zapisać we własnej indywi-
dualnej palecie. Dla każdego produktu dostępny jest szczegółowy opis techniczny w 
formacie PDF do pobrania z oficjalnej strony producenta. Natomiast raport końcowy 
tworzony podczas pracy z modułem zawiera dane niezbędne do złożenia zamówienia. 
 
2. Pierwsze etapy pracy z modułem farb Tikkurila Colours 
 

Moduł farb jest dostępny w trybie wizualizacji w zakładce „Materiały” pod przyciskiem 
„Tikkurila”  w lewym górnym rogu ekranu. Aby rozpocząć pracę 
należy jednorazowo kliknąć na przycisk lewym klawiszem myszy. Spowoduje to urucho-
mienie modułu.  
 
Pierwszą czynnością podczas pracy z modułem farb jest 
dokonanie wyboru rodzaju produktów, które będą używane w 
projekcie, pod względem ich przeznaczenia do powierzchni 
zewnętrznych lub wewnętrznych (Rys. 1). Po wskazaniu 
interesującej użytkownika grupy produktów, należy kliknąć na 
przycisk z niebieską strzałką w prawo, aby przejść do kolejnego 
etapu. 

 
Po dokonaniu najbardziej ogólnego wyboru rodzaju produkt-
tów, istnieją dwie możliwości dalszej pracy: w trybie „Wybór 
produktu” lub „Wybór koloru” (Rys. 2 na następnej stronie). 

 

 
Rys. 1 – wybór rodzaju 

produktów 
 
Jeśli użytkownik poszukuje konkretnego produktu (np. emalii alkidowej, impregnatu do 
drewna) powinien kliknąć na ikonę „Wybór produktu” a następnie ponownie na nie-
bieską strzałkę w prawo. Jeśli natomiast użytkownik wie, jaka kolorystyka go interesu-
je, a nie jest pewien, dla jakich produktów jest ona dostępna, powinien wybrać przycisk  

Uwaga! W przypadku gdy użytkownik wskaże ikonę już podświetloną, 
spowoduje to automatyczne przejście do kolejnego etapu, bez 
konieczności przyciskania strzałki. 
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„Wybór koloru” i nacisnąć strzałkę w 
prawo. W przypadku wybrania strzałki 
skierowanej w lewo, użytkownik zostanie 
przeniesiony z powrotem do miejsca 
wyboru produktów zewnętrznych lub 
wewnętrznych. 

 
Rys. 2 – selekcja poprzez produkt lub poprzez kolor 

 
3. Praca z modułem farb w trybie „Wybór produktu” 
Przeszukiwanie oferty producenta według kryterium konkretnego produktu jest pierw-
szym z możliwych sposobów obsługi modułu. Przy wyborze tego kryterium selekcji, 
kolejnym krokiem po wybraniu opcji „Wybór produktu” i przejściu do następnego eta-
pu, jest wskazanie wybranej grupy produktów na rozwijanej liście „Produkty grupy”. 
Spowoduje to wyświetlenie wszystkich produktów, przynależących do danej grupy, na 
liście „Wybrane produkty”. W tym miejscu użytkownik powinien zaznaczyć interesują-
cy go konkretny produkt poprzez kliknięcie w pustym polu obok nazwy interesującego 
go materiału. Przy wybranej pozycji na liście pojawi się granatowy krzyżyk (Rys. 3). 
 

 
Rys. 3 – wybór produktów 

 
W tym momencie pojawiają się trzy możliwości przeprowadzenia dalszej selekcji: 

 opcja „Dostępne dla karty kolorów” dostępna pod przyciskiem  

 opcja „Wyszukaj po kodzie z wzornika” dostępna pod przyciskiem 

 opcja „Wyszukaj po kolorze” dostępna pod przyciskiem 


3.1. Wyszukiwanie koloru z kart kolorów dostępnych dla danego produktu 
 

Pierwszym sposobem selekcji koloru, który ma do dyspozycji użytkownik, jest wybór 
poprzez wyświetlenie wszystkich kolorów dostępnych dla wybranego produktu w 
kartach kolorów, do których przynależy dany produkt. W kartach tych do poszczegól-
nych produktów przypisane są dostępne dla nich odcienie, co pozwala programowi 
błyskawicznie przeskanować całą ofertę producenta w poszukiwaniu materiału najle-
piej spełniającego kryteria ustalone przez użytkownika. W tym przypadku selekcja prze-
biega następująco: 
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 po wybraniu ikony  „Dostępne dla karty kolorów” automatycznie pojawia się 
lista barw dostępnych dla zaznaczonego produktu; 

 wyświetlają się one w postaci barwnych poziomych paneli z kodem pod nazwami 
poszczególnych kart kolorów (Rys. 4); 

 listy przypisane do poszczególnych kart można dowolnie ukrywać i rozwijać uży-
wając przycisków , umieszczonych po lewej stronie okna, obok nazwy karty;

 efekt zwinięcia kart zaprezentowano na środkowej częściilustracji (Rys. 4);
 przy użyciu ikony, znajdującej się w prawym dolnym rogu okna programu:  lub 

 wyświetla się ona w różny sposób w zależności od obecnie używanego widoku) 
można zmieniać sposób wyświetlania się kolorów dostępnych w kartach, przecho-
dząc z trybu poziomych paneli do widoku „cegiełek” (w tym trybie nie wyświetlają 
się nazwy kart);

 aby przemieszczać się po liście, należy korzystać z suwaka po prawej jej stronie; 
 jeśli liczba dostępnych kolorów jest bardzo długa, program podzieli ją na zakładki, 

pomiędzy którymi przechodzi się przy użyciu strzałek w dole okna:                                               
 ilość kolorów wyświetlanych na liście w obrębie jednej zakładki można zmieniać 

poprzez wybór funkcji „Ustawienia”, dostępnej pod ikoną „Opcje” , która 
została zaprezentowana w podpunkcie 5.1. tej instrukcji);

 liczby wyświetlające się na tym pasku pomiędzy strzałkami informują użytkownika o 
tym, w której zakładce się aktualnie znajduje;

 w tym momencie użytkownik może zapisać wybrane produkty w odpowiadających 
mu kolorach w swojej indywidualnej palecie (a tym samym na dysku) przy użyciu 
prostej metody „przeciągnij-i-upuść”; 

 aby dodać dany kolor do palety użytkownika, należy najpierw kliknąć na przycisk 
„Paleta użytkownika” aby rozwinąć panel o nazwie „Folder zapisu kolorów”;

 następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na produkt i przytrzymując przycisk, 
przesunąć kursor na obszar panelu „Folder zapisu kolorów” i zwolnić przycisk; 

 kolor zostanie dodany do palety i wyświetli się w postaci kolorowego kwadratu 
(Rys. 4 na następnej stronie); 

 jest to jednoznaczne z zapisaniem pliku w formacie JPEG, GIF, BMP lub PNG na 
dysku komputera (więcej informacji na ten temat znajduje się w dalszej części 
poświęconej dodawaniu produktów do palety użytkownika w podpunkcie 5.4.) 

 wyselekcjonowany kolor można również nanieść bezpośrednio do projektu; 
 przebiega to analogicznie, za pomocą metody „przeciągnij-i-upuść”. 
 
3.2. Wyszukiwanie produktu poprzez kod z wzornika 
 

Jeśli użytkownik zna oznaczenie kodowe konkretnego produktu, który ma zamiar zasto-
sować w projekcie (np. wyszukał go wcześniej w wybranym wzorniku), może skorzystać 
z opcji „Wyszukaj po kodzie z wzornika”. W tym trybie procedura jest następująca: 

 po wybraniu ikony  pojawi się panel „Kod koloru” w którym należy wpisać kod 
produktu i zatwierdzić go przyciskiem  (Rys. 5) (wielkość liter nie ma znaczenia); 
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Rys. 4 – efekt wyszukiwania poprzez wszystkie kolory dostępne dla karty kolorów 

 

 
Rys. 5 – efekt wyszukania produktu poprzez kod i dodania go do palety użytkownika 
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 tak jak w poprzednim przypadku, karty kolorów przypisane do zaznaczonych wcześ-
niej produktów, zostaną przeszukane i żądany produkt zostanie wyświetlony pod 
nazwą karty, w której jest dostępny, w postaci barwnego panelu z kodem; 

 w tym momencie można zapisać produkt w palecie użytkownika; 
 w tym miejscu użytkownik ma również dostęp do podstawowych informacji na 

temat produktu: po najechaniu na jego ikonę w palecie użytkownika, pojawi się 
etykieta z danymi: kodem, nazwą karty kolorów do której przynależy produkt, 
nazwą farby oraz pliku, zapisanego na dysku;  

 w tym miejscu można też przejść do panelu „Produkt” (poprzez wybór przycisku 
„Opis produktu”) w którym jest podana skrócona charakterystyka produktu; 

 z poziomu tego panelu dostępny jest szczegółowy opis techniczny do pobrania w 
formie pliku PDF ze strony internetowej producenta – pod przyciskiem „Karta 
produktu” (szczegółowy opis tej zakładki znajduje się w punkcie 5.3.). 
 

3.3. Wyszukiwanie produktu poprzez wskazany kolor 
 

Po wybraniu ikony  „Wyszukaj po kolorze”, w części okna 
poniżej trzech ikon opcji wyboru, pojawi się  paleta barw, z której 
użytkownik może wybrać kolor o dowolnym odcieniu i natężeniu 
(Rys. 6). Procedura wyszukiwania przez wybrany kolor wygląda 
następująco: 

   
Rys. 6 – paleta 

 

 w pierwszej kolejności użytkownik powinien wskazać żądaną barwę na palecie; 
 w tym celu należy kliknąć na pionowym pasku odcieni, by wskazać ten, który ma 

zostać użyty przy projektowaniu (miejsce zaznaczenia wyświetla się jako niewielki 
okrąg); 

 następnie kliknąć na kwadratową paletę barw w takim jej punkcie, któremu 
przypisane jest poszukiwane przez użytkownika natężenie danego odcienia; 

 spowoduje to wyświetlenie aktualnie wybranej barwy na poziomym pasku poniżej 
palety; 

 w momencie, gdy uzyska ona odpowiadające użytkownikowi parametry, należy za-
twierdzić jej wybór poprzez kliknięcie na przycisk ; 

 spowoduje to przeszukanie oferty firmy Tikkurila w poszukiwaniu produktów 
dostępnych we wskazanej kolorystyce; 

 proces ten polega na odszukaniu przez program odcieni maksymalnie zbliżonych do 
zadanego w kartach kolorów produktów; 

 pod paletą wyświetli się lista kart, do których należą zaznaczone produkty (Rys. 7); 
 pod każdą z kart pojawi się informacja dotycząca dostępności żądanej barwy dla 

wskazanych produktów w tych kartach; 
 kolory o właściwościach maksymalnie zbliżonych do poszukiwanego odcienia, poja-

wią się w postaci barwnych paneli z podanymi kodami produktów; 
 w jednej karcie może zostać wyszukane kilka zbliżonych kolorów do wyboru; 
 przykładowe wyniki wyszukiwania koloru dla wskazanych produktów przedstawio-

no na rysunku poniżej (Rys. 7); 
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Rys. 7 – wyniki wyszukiwania wybranych kolorów dla konkretnego produktu 

 
4. Praca z modułem farb w trybie „Wybór koloru” 
 

Ten sposób selekcji przebiega w dużej mierze analogicznie do procedur opisanych 
powyżej. Po wybraniu opcji „Wybór koloru” na drugim etapie pracy z programem, i po 
przejściu do kolejnego okna, użytkownik będzie miał do dyspozycji listę wszystkich 
dostępnych w systemie Tikkurila „Kart kolorów” oraz 3 ikony determinujące sposób 
dalszej selekcji (Rys. 8 na następnej stronie).   
 

 

 
Rys. 8 – lista kart kolorów 
 oraz ikony wyszukiwania 

Kartę kolorów, w oparciu o którą ma przebiegać wyszu-
kiwanie produktów, należy zaznaczyć poprzez kliknięcie 
na puste pole obok jej nazwy na liście – przy każdej 
zaznaczonej karcie pojawi się granatowy krzyżyk.  
 
Na tym etapie stają się dostępne trzy możliwości se-
lekcji, analogicznie do opisanych w poprzednim podroz-
dziale: „Dostępne dla karty kolorów”, „Wyszukaj po 
kodzie z wzornika” oraz „Wyszukaj po kolorze”. 

 
4.1. Wyszukiwanie poprzez kolory dostępne dla karty kolorów 
 

Po wybraniu przycisku „Dostępne dla karty kolorów” wyświetlą się wszystkie barwy 
dostępne w wybranych kartach. Spośród nich użytkownik może wybrać takie, które 
najbardziej odpowiadają charakterowi aranżowanego wnętrza. W tym przypadku 
selekcja przebiega następująco: 
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 należy zaznaczyć wybrane karty kolorów na liście, a następnie kliknąć przycisk  
„Dostępne dla karty kolorów”; 

 wyświetli się lista kolorów dostępnych dla produktów przypisanych do zaznaczo-
nych kart (Rys. 9); 

 można zmienić sposób wyświetlania kolorów oraz zwijać lub rozwijać listy, przy-
pisane do poszczególnych kart, a po odnalezieniu odpowiedniego koloru można 
zapisać produkt w palecie użytkownika lub użyć go w projekcie. 

 

 
Rys. 9 – przykładowe listy kolorów dostępnych dla wybranych kart 

 
4.2. Wyszukiwanie poprzez kod koloru 
 

Jeśli użytkownik zna kod koloru, który odpowiada jego preferencjom i charakterowi 
projektowanego wnętrza (np. odnalazł go wcześniej we wzorniku producenta), może 

skorzystać z opcji  „Wyszukaj po kodzie z wzornika”. 
 po jej wybraniu pojawi się panel „Kod koloru” (Rys. 10), w 

którym należy wpisać oznaczenie kodowe wybranej barwy 
(wielkość liter nie ma znaczenia); 

 następnie zatwierdzić poprawność wpisu przyciskiem  ; 
 zaznaczone karty kolorów zostaną przeszukane w celu odnale-

zienia tego konkretnego odcienia; 

 
Rys. 10 – panel „Kod 

koloru” 

 można go następnie nanieść na wybrane powierzchnie w projekcie oraz zapisać w 
palecie użytkownika w postaci pliku JPG, PNG, GIF lub BMP, który będzie wiernym 
odpowiednikiem produktu wybranego z wzornika. 
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4.3. Wyszukiwanie poprzez wybrany kolor 

Po wybraniu przycisku  „Wyszukaj po kolorze” poniżej trzech przycisków opcji 
wyboru, pojawi się paleta barw, z której należy wybrać kolor o dowolnym odcieniu i 
natężeniu, postępując w taki sam sposób, jak w przypadku procedury opisanej w 
punkcie 2.3. (Rys. 11). 
 po otrzymaniu żądanej barwy na 

pasku wskaźnikowym, należy za-
twierdzić wybór poprzez kliknięcie 
na przycisk ; 

 spowoduje to przeszukanie zazna-
czonych wcześniej kart kolorów pod 
względem występowania w nich 
barw o parametrach maksymalnie 
zbliżonych do koloru wskazanego 
przez użytkownika; 

 w karcie może znajdować się wiele 
odcieni odpowiadających poszuki-
wanej barwie - wtedy wszystkie 
wyświetlą się na liście (Rys. 11) 

 

 
Rys. 11 - efekty przeszukiwanie poprzez kolor 

 opisaną procedurę można powtarzać dowolną ilość razy, aż do odnalezienia 
odpowiedniego koloru; 

 po odnalezieniu odpowiedniego koloru, użytkownik może go zapisać we własnej 
palecie kolorów lub użyć w projekcie. 

 
5. Dodatkowe opcje 
 

Oprócz omówionych powyżej, użytkownik ma do dyspozycji funkcje dostępne pod 

ikoną  „Opcje” w lewym górnym rogu i rozwijane panele pod trzema przyciskami na 
pasku z prawej strony okna modułu. Zostały one omówione w kolejnych punktach. 
 
5.1. Ikona „Opcje” 

Po wybraniu ikony „Opcje”  modułu farb, 
dostępne są następujące funkcje: „Ustawienia”, 
„Kontakt”, „Pomoc” oraz „Raport”.  

Rys. 12 – funkcje dostępne pod ikoną „Opcje” 
 
Funkcja „Ustawienia” służy do regulowania ilości kolorów wyświetlanych jedno-
cześnie na stronie, czyli na liście w jednej zakładce (od 20 do 500) oraz do modyfi-
kowania rozmiaru (rozdzielczości) plików, zapisywanych na dysku podczas dodawania 
kolorów do palety użytkownika (więcej informacji na ten temat zawarto w podpunkcie 
5.4). Przykładowe ustawienia tych parametrów ilustruje rysunek obok (Rys. 13). 
 
Funkcja „Pomoc” otwiera instrukcję obsługi modułu. 
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Rys. 13– panel zmiany ustawień modułu 

 
Po wybraniu funkcji „Kontakt” użytkownik uzyskuje 
dostęp do danych teleadresowych firmy Tikkurila: 
telefonu infolinii, adresu mailowego i strony 
internetowej (Rys. 14). Opcja „Raport” pozwala na 
stworzenie zestawienia farb użytych w projekcie 
(więcej informacji w rozdziale 6).  

Rys. 14– dane teleadresowe producenta 
 

5.2. Zaawansowany wybór produktu 
 

Pierwsza z rozwijanych bocznych zakładek to „Wybór produktu”. Jest ona dostępna 
jedynie w sytuacji, gdy użytkownik zdecydował się na wyszukiwanie poprzez produkt. 
Zakładka ta umożliwia zaawansowaną selekcję produktu w oparciu o różne kryteria. 
 
 

W pierwszej kolejności są to: „rodzaj 
produktu” lub jego „przeznaczenie” (tj. 
podłoże na którym będzie nanoszony), a 
następnie „słowo - klucz” (np. farba 
emulsyjna, lakier akrylowy,) lub nazwa 
„rodziny produktów” (np. Pure White, 
Feelings). Wybrane pozycje zaznacza się 
poprzez postawienie krzyżyka w 
odpowiednim miejscu. Przykładowe 
możliwe kombinacje doboru kryteriów 
przedstawiono na rysunku obok (Rys. 15).  
 
W ostatniej części panelu wyświetlą się 
produkty, odpowiadające wskazanym 
charakterystykom. Po zaznaczeniu wybra-
nych produk-tów krzyżykiem i zatwier-
dzeniu wyboru przyciskiem , wysele-
kcjonowane w ten sposób produkty 
pojawią się na liście „Wybranych produk-
tów” w lewej części okna modułu.   

Rys. 15 – przykładowe warianty selekcji 
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Należy wtedy ponownie zaznaczyć, poprzez postawienie krzyżyka przy tym spośród 
nich, który w danym momencie interesuje użytkownika. Następnie należy wybrać jed-
ną z trzech ikon, determinujących sposób wyszukiwania kolorów, i postępować zgodnie 
z procedurami opisanymi w poprzednich podrozdziałach niniejszej instrukcji. 
 
5.3. Informacje na temat produktu 
 

Drugi boczny panel programu odpowiedzialny jest za wyświetlanie skrótowej charakte-
rystyki produktu, wybranego przez użytkownika. Otwiera się go za pomocą przycisku 
„Opis produktu”. W górnej części panelu wyświetla się nazwa produktu. W tym miejs-
cu można ręcznie wybrać inny produkt, na przykład w celu porównania ich właściwości.  
 
Panel ten umożliwia również dostęp do poszerzonej, szczegółowej specyfikacji techni-
cznej produktu poprzez przejście do strony internetowej producenta. Służy do tego 
przycisk „Karta produktu” (Rys. 16). Opcja ta oczywiście wymaga połączenia z Inter-
netem. Kartę produktu można zapisać na dysku w postaci pliku PDF, wydrukować 
bezpośrednio ze strony lub udostępnić innym użytkownikom sieci. Przykładowy 
fragment karty produktu zaprezentowano na rysunku na następnej stronie (Rys. 17). 
 

 
Rys. 16 – opis i dostęp do karty produktu 

 

 
Rys. 17 – karta produktu dostępna na stronie internetowej Tikkurila 

 
5.4. Dodawanie kolorów do palety użytkownika 
Jak już wspomniano przy okazji omawiania sposobów wyboru farb, użytkownik może 
podczas pracy z modułem na bieżąco dodawać kolory do swojej palety. Przeciągnięcie 
wybranego  koloru  z listy w  obszar panelu „Folder zapisu kolorów” przy  użyciu meto-
dy „przeciągnij i upuść” powoduje jednocześnie zapisanie pliku w formacie JPG, PNG, 
GIF lub BMP na dysku komputera (domyślnie w katalogu „Moje Dokumenty”).  
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Aby zmienić lokalizację zapisu należy 
kliknąć na przycisk „Wybór folderu” 
z prawej strony panelu „Folder zapi-
su kolorów” - otworzy się wtedy 
okno „Otwieranie”, w którym nale-
ży wskazać katalog, w którym pliki 
mają być zapisywane (Rys. 18). 
Dzięki indywidualnej palecie można 
stworzyć biblioteki najbardziej przy-
datnych, najczęściej używanych ko-
lorów i produktów w postaci plików 
JPG, PNG, GIF lub BMP.  

Rys. 18 – okno wyboru katalogu zapisu elementów palety  

 
Raz wprowadzone kolory zostają zapamiętane. Dzięki możliwości wskazywania nowych 
katalogów zapisu plików, można stworzyć wiele palet, różniących się kolorystyką lub 
przeznaczeniem, a następnie podczas pracy z projektem, przełączać się między nimi.  
 
W panelu „Paleta użytkownika” użytkownik ma również dostęp do podstawowych infor-
macji na temat produktu. Po naprowadzeniu kursora myszy – bez klikania – na kolor w 
palecie, wyświetlona zostanie etykieta z informacjami na jego temat (np. kodem, nazwą 
karty kolorów w której jest dostępny). Dodatkowo, po kliknięciu prawym przyciskiem 
myszy na wybranym kolorze, użytkownik uzyska dostęp do rozwijanego menu, 
umożliwiającego usunięcie jednego lub wszystkich elementów z palety oraz poddanie 
produktu edycji. Funkcje dostępne w palecie i okno edycji produktu przedstawiono na 
rysunku poniżej (Rys. 19). 

 

 
Rys. 19 – wygląd i funkcje palety kolorów użytkownika 

 
6. Nanoszenie wybranych farb do projektu 
 

Moduł farbiarski umożliwia szybkie i łatwe aplikowanie wybranych substancji kryjących 
na dowolne powierzchnie i obiekty w projekcie. Od użytkownika zależy, czy określona 
powłoka zostanie prawidłowo dobrana pod względem powierzchni, na którą jest 
nanoszona i czy jej kolor będzie współgrał z pozostałymi elementami aranżowanego 
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wnętrza. Wszystkie niezbędne informacje na temat produktów można pozyskać przy 
użyciu samego modułu, szczególnie w oparciu o dostęp do informacji na stronie 
internetowej producenta (funkcję tę opisano w punkcie 5.3. niniejszej instrukcji).  
 
Proces wprowadzania farb do projektu odbywa się w sposób analogiczny do nanosze-
nia tekstur. Po wyszukaniu odpowiedniego pod względem kolorystycznym i technicz-
nym materiału, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na panel go symbolizujący i - 
przytrzymując cały czas wciśnięty klawisz - przesunąć kursor nad odpowiednią powie-
rzchnię w projekcie i zwolnić przycisk. Farba zostanie nałożona na wskazany obszar. 
Farby mogą być nanoszone na wszystkie obiekty i powierzchnie w projekcie. 

 

 
 Rys. 20 – nanoszenie farb na powierzchnie w projekcie w programie CAD Decor, CAD Kuchnie lub CAD Decor PRO 

 
Jak widać na powyższej ilustracji (Rys. 20), po naniesieniu farby na obszar w projekcie 
pojawia się na nim liczba porządkowa (czerwony numer), oznaczająca kolejny użyty 
produkt. Cyfry te wyświetlają się również w zestawieniu farb przy pozycji oznaczającej 

Uwaga! W przypadku powłok bezbarwnych (np. lakier podłogowy) nie ma możliwości nanoszenia 
ich na powierzchnie już pokryte produktem z oferty Tikkurila. Mogą być one aplikowane tylko na 
obiekty, na które nie naniesiono jeszcze farby. Wymagają one jednocześnie uprzedniego naniesie-
nia tekstury na daną powierzchnię. 
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dany produkt. Na przykład, farbę naniesioną na ścianę z lewej strony program oznaczył 
numerem „2”. Ten sam numer widnieje przy niej w zestawieniu. Dodatkowo dla 
produktów, dla których trzeba użyć podkładu, w zestawieniu pojawia litera „a” (np. 
„2a”). Oznacza ona wymagany środek gruntujący, dostępny w ofercie producenta. 
 
7. Generowanie raportu farb 
Podczas nanoszenia produktów Tikkurila na obiekty i powierzchnie w projekcie, każda 
nowo naniesiona powłoka zostaje automatycznie włączona do zestawienia, które jest 
dostępne dla użytkowników programów CAD Decor i CAD Decor PRO na pasku narzę-
dziowym w dolnej części ekranu, w zakładce „Zestawienie” (Rys. 21). W programie 
CAD Kuchnie nie można uzyskać podglądu zestawienia, ale można je wygenerować w 
postaci raportu (Rys. 23), przy użyciu ikony „Opcje”  w lewym górnym rogu ekranu. 
 
Użytkownicy pracujący w programie CAD Decor lub CAD Decor PRO, mają w tej zakła-
dce dostęp również do zestawień użytych płytek i zapraw fugowych oraz klejów Sopro. 
Przełączanie miedzy tymi trzema zestawieniami jest możliwe dzięki przyciskom z lewej 
strony ekranu - „Płytki”, „Farby” oraz „Fugi i kleje”.  
 

 
Rys. 21 – zestawienie farb użytych w projekcie 

 
W zestawieniu farb użytkownik otrzymuje następujące informacje: 
 

 liczbę porządkową i próbkę koloru farby (jak już wspomniano, program nadaje 
każdej naniesionej powłoce nowy numer; jeśli dany produkt wymaga użycia gruntu, 
w spisie pojawi się pozycja oznaczona oprócz cyfry literą „a” - Rys. 20); 

 nazwę producenta i nazwę koloru (zazwyczaj jest to jego oznaczenie kodowe); 
 rozmiar powierzchni wymalowania w metrach kwadratowych; 
 ilość farby niezbędna do pokrycia danego obszaru (w litrach); 
 liczbę opakowań i ich objętość; 
 wartość produktu (brutto) 
 łączny koszt wszystkich produktów użytych w projekcie (brutto). 
 

Wybór przycisku  „Podgląd wydruku” w zakładce „Zestawienie” lub pozycji opcji 
„Raport” w menu  „Opcje” w lewym górnym rogu, powoduje stworzenie raportu 
opartego na bieżącym zestawieniu. Po wybraniu przycisku należy uzupełnić informacje 
w oknie „Dane projektu” (Rys. 22), a następnie kliknąć „Zapisz”. Zostanie wygenero-
wany kosztorys, zawierający informacje o użytych podczas projektowania farbach i 
innych powłokach  (Rys. 23). 
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Rys. 22 – uzupełnianie danych projektu i studia podczas generowania raportu farb 

 

Dzięki ikonom ,  i  w lewym górnym rogu okna „Zestawienie farb Tikkurila”, 
raport można zapisać na dysku (w formacie HTML), wydrukować lub wysłać mailem.   
 

Dodatkowo pod ikoną   dostępna jest opcja ukrywania lub pokazywania cen w 
raporcie. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych należy wybrać przycisk 
„Zapisz”. Spowoduje to otwarcie okna raportu „Zestawienie farb Tikkurila” (Rys. 23). 
Raport można wydrukować lub wysłać pocztą elektroniczną. 

 

 
Rys. 23 – „Zestawienie farb Tikkurila” w postaci raportu do wydruku 
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„Zestawienie farb Tikkurila” zawiera następujące dane niezbędne do złożenia zamó-
wienia u producenta: 
 

 logo, adres e-mail, stronę internetową oraz numer telefonu infolinii firmy Tikkurila; 
 nazwę kosztorysu (jest ona jednoznaczna z numerem zlecenia projektu); 
 datę zlecenia i dane osobowe oraz adres klienta; 
 dane firmy wykonującej projekt (podane wcześniej w oknie „Dane projektu”); 
 dane poszczególnych produktów (nazwę i oznaczenia kodowe) oraz podgląd koloru; 
 powierzchnię wymalowania; 
 krotność malowania (ilość warstw farby kładzioną na daną powierzchnię, ustaloną 

przez producenta dla każdego z produktów z osobna); 
 ilość farby niezbędną przy wskazanej powierzchni i krotności krycia; 
 liczbę potrzebnych opakowań; 
 opcjonalnie: ceny netto i brutto; 
 podsumowanie (łączną powierzchnię, ilość farby i wartość). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


