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W najnowszych wersjach naszych programów CAD Decor i
CAD Decor PRO znajdą Państwo prawdziwie rewolucyjne
narzędzie - Moduł produktów Sopro. Jest on dostępny dla
wszystkich  użytkowników tych  programów bez  dodatko-
wych kosztów. 

Sopro oferuje szeroki asortyment produktów glazurniczych
i budowlanych w kilkuset punktach sprzedaży w całej Pol-
sce. Produkty Sopro są wygodne w stosowaniu, odporne
na trudne warunki i dostępne w wielu ciekawych kolorach,
a także bezpieczne dla środowiska i zgodne z najwyższymi
normami jakości.

Moduł Fug Sopro zawiera aktualną bazę 50 produktów Sopro, w tym fugi, kleje i masę uszczelniającą, a
także bazę uniwersalną, która może być dowolnie uzupełniana przez użytkownika w Edytorze Baz Pły-
tek. Obie bazy funkcjonują niezależnie od baz płytek ceramicznych, są więc dostępne po wybraniu do-
wolnego producenta okładzin.

Sopro to nie tylko czołowy specjalista w swojej branży, lecz
również lider innowacji we wspieraniu architektów, projek-
tantów i wykonawców. Doradcy Sopro służą radą na każ-
dym etapie prac, a dzięki Modułowi Produktów Sopro ar-
chitekci  i  dekoratorzy  wnętrz  zyskują  nowy  sposób
współpracy z producentem. Nasze narzędzie automatycz-
nie dobiera odpowiednie rodzaje i parametry produktów
oraz zabezpiecza przed ich niewłaściwym użyciem, co jesz-
cze bardziej usprawnia i uproszcza proces projektowania z
użyciem płytek ceramicznych.
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Moduł Fug w programie CAD Decor PRO



  
Praca w Module Fug przebiega w następujący sposób:

• po naniesieniu płytek na wybrane powierzchnie w projekcie i przejściu do zakładki „Fugi”, wy-
świetla się elektroniczny wzornik fug Sopro,

• do dyspozycji jest również Baza Uniwersalna, do której można dodawać nowe kolory lub zmieniać
nazwy  fug,  a  także  paleta,  na  której
można wskazać  dowolny  kolor  i  użyć
go w projekcie,

• fugi  wybrane z Bazy Uniwersalnej i  z
palety nie podlegają  wycenie,

• fugi nanosi się w projekcie przy użyciu
wygodnej  metody  „przeciągnij  i
upuść”,

• można wybrać produkty standardowe
lub dostosowane do ogrzewania pod-
łogowego,

• szerokość  nanoszonej  fugi  można sa-
modzielnie zmieniać w przewidzianym zakresie w dowolnym momencie,  ustalając wartość i prze-
ciągając fugę na wybrany obszar,

• zmiana szerokości i koloru fug może być również przeprowadzona jednocześnie w całym projek-
cie,

• ilość dostępnych produktów Sopro zmienia się wraz ze zmianą szerokości, ponieważ producent
przewiduje określone wartości tego parametru dla konkretnych produktów, ze względu na ich
właściwości,

• zabezpiecza to użytkowników przed popełnianiem błędów, wynikających z niewystarczającej wie-
dzy z dziedziny chemii budowlanej,

• po przejściu do zakładki „Zestawienie” można także edytować głębokość fug i grubość kleju, który
jest automatycznie dodawany do pro-
jektu,  a  także  ustalić  liczbę  warstw
masy  uszczelniającej  lub  wymienić
produkt na inny,

• zakładka „Zestawienie” prezentuje li-
sty użytych w projekcie płytek i  farb
oraz fug i klejów, 

• podane są w nim nazwy użytych pro-
duktów, ich kolor i przeznaczenie, zaj-
mowana powierzchnia, ilość niezbęd-
na do pokrycia takiego obszaru, liczba
i rodzaj opakowań oraz wartość brut-
to według cennika producenta,

• należy  pamiętać,  że  ceny  w  bazie
mogą różnić się od występujących na rynku w zależności od oferty poszczególnych dystrybutorów,

• po  zmianie  każdego  parametru  użytych  produktów  (np.  szerokości  fugi  lub  grubości  kleju),
wszystkie wartości w zestawieniu ulegają błyskawicznej i automatycznej aktualizacji,

• zawsze jest więc wyświetlana aktualna potrzebna ilość i wartość brutto produktów
• w zakładce „Zestawienie” można wygenerować  Zestawienie Sopro,  zawierający informacje ko-

nieczne do złożenia zamówienia,
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Edycja uniwersalnej bazy fug w Edytorze Baz Płytek

Edycja produktów Sopro w zestawieniu



• raport zawiera podgląd koloru,  oznacze-
nie kolorystyki produktu, potrzebna ilość
fugi, kleju lub masy uszczelniającej, liczbę
i rodzaj opakowań i ich łączny ciężar, war-
tości  netto i  brutto,  a także łączną war-
tość kosztorysu,

• w raporcie znajdują się też dane teleadre-
sowe producenta, informacje o zleceniu i
dane studia,

• moduł automatycznie dodaje wymagane
kleje  i  masę uszczelniającą,  należące do
tego samego systemu produktów,

• trzeba jednak pamiętać, że na faktyczne
zużycie ma wpływ specyfika obiektu, spo-
sób  prowadzenia  prac  i  przygotowanie
podłoży,

• dla celów wyliczeń przyjęto,  że podłoża,
na  których  będą wykonywane prace,  są
właściwe,  odpowiednio  przygotowane,
nośne, równe i trwałe,

• wszelkie  korekty sugerowanych materia-
łów, mające na celu dostosowanie ich do
faktycznych warunków, zalecamy konsul-
tować z przedstawicielami firmy Sopro.

Sopro jest  w tym momencie  jedynym produ-
centem  chemii  budowlanej  na  świecie,  który
do komunikacji  z  architektami używa zaawan-
sowanego oprogramowania do projektowania i
wizualizacji  3D.  Z  Modułu  Produktów  Sopro
mogą  korzystać  wszyscy  użytkownicy  progra-
mów CAD Decor i CAD Decor PRO, gdyż jest on
w nich dostępny w standardzie,  bez dodatko-
wych kosztów.

Moduł Produktów Sopro automatycznie, szybko i dokładnie oblicza ilość zapraw i klejów, użytych w
projekcie, analizując szerokość fug i grubość warstw pod kaflami. Wartości te mogą być dowolnie do-
bierane przez projektanta, w zakresie przewidzianym przez producenta, który warunkuje odpowiednie
właściwości produktów. Moduł podpowiada, jakie produkty powinny być używane razem, jakie para-
metry najlepiej się sprawdzą i zabezpiecza przed nieprawidłowym użyciem. 

Praca w Modułem Produktów Sopro jest intuicyjna, przyjemna i szybka, a wykorzystanie jego wszyst-
kich jego możliwości  powoduje nieosiągalne dotąd usprawnienie procesu aranżowania przestrzeni z
wykorzystaniem płytek ceramicznych i fug. 

Opis funkcji modułu Produktów Sopro 5

Zestawienie produktów Sopro użytych w projekcie
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Okno w wizualizacji programu CAD Decor PRO z widocznym zestawieniem fug Sopro




