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Programska rešitev za oblikovanje in 
načrtovanje notranjih prostorov: enostavna za

uporabo in zasnovana na elektronskih katalogih

DESIGN

Pri oblikovanju in opremljanju notranjih prostorov podkrepite (realizirajte ali 
uresničite) svoje ideje s programskim orodjem, ki omogoča izdelavo foto
realističnih 3D načrtov. V pomoč vam bo elektronski katalog produktov, ki je
zasnovan na dejanskih produktih najbolj znanih proizvajalcev pohištva in notranje
oprema.  

20-20 Design je s funkcijami kot so 2D/3D risalna orodja, različni nastavljivi pogledi,
urejanje predmetov na klik, itd. nedvomno najnaprednejše orodje za računalniško
oblikovanje in načrtovanje notranjih prostorov. 
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DESIGN 2O-2O DESIGN

Stranke vodite skozi celotni prodajni postopek z natančno definiranimi 
prodajnimi koraki. ki vam jih predlaga 2O-2O Design. Začnite načrtovati
iz vnaprej pripravljenih predlog notranjih prostorov in stranki že na začetku
pokažite, kako bi lahko izgledala njena sanjska kuhinja, kopalnica ali kakšen
drug prostor.

Med številnimi že pripravljenimi elektronskimi katalogi proizvajalcev izbirajte
pohištvo vseh vrst, aparate, dodatke in dekoracijo. Na voljo so tudi pomočniki,
ki preprečujejo nedovoljeno prekrivanje posameznih predmetov. Ko je načrt
končan, posredujte naročilo v elektronski obliki proizvajalcu ali dobavitelju.
Možnih je več načinov, med drugim tudi 2O-2O EDI, elektronski izmenjevalnik
naročil pripravljenih v 2O-2O Design.  

L A S T N O S T I

VSTAVLJANJE DATOTEK
Vstavite obstoječo .KIT datoteko ali si v
naprej pripravite predloge za priljubljene
predmete. V 20-20 Design lahko uvozite
tudi načrt prostora narejen v AutoCADu in
dodajate pohištvo ter opremo.

ELEKTRONSKI KATALOGI 
V načrt lahko dodajate predmete iz 
številnih 20-20 katalogov ali konkretnih 
katalogov proizvajalcev. Samo 20-20 
katalog vodovodne opreme vsebuje več kot
200 predmetov. Katalogi delujejo na sistem
“Povleci-Spusti”, ki omogoča enostavno
dodajanje predmetov v načrt.

MOŽNOSTI IZRISOV  
Pripravite prepri ljive, atraktivne ponudbe
in predstavitvene risbe. Imate neomejene
možnosti za pripravo risb, seznamov
artiklov, pove av detajlov, dodatnih
komentarjev in opomb. Na voljo so že
pripravljene predloge- sami se odlo ite kako
boste navdušili stranko.  

TEKSTURE Z ROBOVI
Nova funkcija med pogledi rendering risb
omogoča, da prikažete fotorealistično 
teksturo, s črto pa poudarite vse robove 
elementa. Nova funkcija s poudarkom
robov je na voljo tudi pri opciji renderinga
z barvami. 

LASTNE TEKSTURE
Uvozite lastno teksturo iz katere koli datoteke.
Skenirajte pravi les ali kakšen drug material
ter ga s pomo jo enostavnega pomo nika
vstavite v lastno zbirko tekstur.

RISANJE STEN IN 
KONTRUKCIJSKIH ČRT 
Preprosto in hitro a kljub temu natančno
risanje sten ter konstrukcijskih črt. Hitro
risanje omogoča samodejno postavljanje
kota za naslednjo steno, v kolikor rišemo
stene v smeri urinega kazalca.  

UREJANJE Z ENIM KLIKOM
Kliknite predmet in pokaže se okno z vsemi
možnostmi. Ozna ite skupino predmetov
in jih hkrati premikajte po tlorisu. Sistem
prepre i, da bi se predmeti med seboj
prekrivali.

PRIROČEN NAČIN KOTIRANJA 
Večina načrta se bo med samim 
načrtovanjem že sama dimenzijsko 
kotirala. Poljubno pa lahko kjerkoli 
dodajamo še dodatno kotiranje. Kotirne
črte so lahko poljubno dolge, obstajajo
različni stili kotiranja. 

SAMODEJNA ZAPOLNITEV
Ustvarite si poljubno nastavitev za
samodejno polnitev niš. Definirajte
predmete, s katerimi želite da se zapolnijo
niše ob, pod in nad elementi.  

Pretvorite 2D oblike v 3D objekte
ali pa s paleto 2D risarskih orodij
dopolnite načrt v tlorisu ali
stranskem pogledu.

Izbran predmet si oglejte v 
predogledu in ga postavite v katero
koli smer s kompasu podobnim 
pripomočkom. 

Strankam ali podizvajalcem 
pojasnite načrte z oštevilčenimi
predmeti in pripravite navodila ter
opombe za montažo ali posebne 
predmete v legendi.

2D V 3D ORODJE ZA POSTAVITEV LEGENDA V TLORISU



P R E D N O S T I

REALISTIČNO 
Pomagajte strankam, da si bodo lažje 
predstavljale prostor z novo opremo. Na
voljo so fotorealisti ni pogledi in razli ni
svetlobni efekti.

CELOVITO 
Ob številnih elektronskih katalogih znanih
proizvajalcev je na voljo tudi veliko splošnih
elektronskih katalogov pohištva, opreme in
dekoracije.

HITRO 
Uporabite napredne funkcije, ki vam pri
načrtovanju prihranijo čas. Samodejno
dekoriranje, polnjenje, hitro nameščanje
delovnih plošč, okrasnih in zidnih letev so
samo nekatere od zgoraj omenjenih funkcij.

NATANČNO 
Pri risanju sten in postavljanju predmetov
v načrt boste lahko na milimeter natančni.
V pomoč vam bo koordinato polje ter
možnost vnašanja dimenzij za vsak 
predmet posebej. Na voljo so tudi
“pomočniki”, ki bodo skrbeli, da se 
predmeti ne bodo prekrivali ali kako
drugače bili nepravilno postavljeni.

FLEKSIBILNO 
20-20 Design je zasnovan tako, da je
povezljiv z ostalimi 20-20 Produkti.
Omogočen je neposreden uvoz datotek iz
20-20 CAD in izvoz v 20-20 Factory
Network. Program je tudi izredno
prilagodljiv, saj med drugim omogoča
lastno ustvarjanje oblik in tekstur.

SISTEMSKE ZAHTEVE

20-20 DESIGN 

PROCESOR
Intel Pentium 4 2.0 GHz ali AMD Athlon XP
2400+ (ali hitrejši)

OPERACIJSKI SISTEM
Windows XP Professional 32 bit platform
Edition/Windows Vista 32 bit platform Edition 

RAM
1024 MB ali več

PRIKLJUČEK ZA 
VARNOSTNO NAPRAVO
25-pinski tiskalniški priključek (paralelni port)
ali USB priključek

GRAFIČNA KARTICA
32-bitna grafična kartica - 64MB RAM
pomnilnika (3D OpenGL accelerator in DirectX
kompatibilna) 

TRDI DISK
3GB ali več nezasedenega prostora 

DVD-ROM POGON
DVD, CD: 24x hitrost ali boljše

Uvozite AutoCAD datoteke oz. načrte s stenami,
konstrukcijskimi črtami in v te načrte vrišite pohištvo ter
druge predmete.

AUTOCAD IMPORT/EXPORT  

Uvozite AutoCAD datoteke oz. načrte s stenami, 
konstrukcijskimi črtami in v te načrte vrišite pohištvo ter
druge predmete.

VIDEO POSNETKI S PRIMERI

Oglejte si spremenljivke, ki določajo lastnosti trenutno
izbranega predmeta. Spremembe lahko sproti preverjate
(konfiguracija, teksture, dimenzije, ipd.).

POGOVORNO OKNO ZA 
UREJANJE LASTNOSTI

Pregledujete in oblikujete si lahko najrazličnejše cene
za posamezne postavke in hkrati natančo ocenite celoten
projekt. Prav tako je možno kreirati informacije za 
montažo.

CENE, POROČILA IN MONTAŽNE LISTE




