[nyílászárók és kapuk]

A megoldásról
A Rolla Stúdió felkérésére kifejlesztett GDL könyvtárakban
beltéri ajtók valamint garázskapuk találhatók. A WESTAG
különféle laminátos és furnéros ajtóit és a Novoferm acél
beltéri ajtóit és ajtótokjait készítettük el. Garázskapuk
közül billenős és szekcionált típusokat találhatunk a
gyűjteményben. Az ArchiCAD vagy AutoCAD modellben
elhelyezett ajtók és garázskapuk természetesen
nemcsak alaprajzon, metszeten, illetve a háromdimenziós nézeteken jelennek meg, hanem a mennyiségi
kimutatásokban, konszignációs rajzokon is segítséget
nyújtanak a pontos dokumentáció készítéséhez.
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A Rolla Ajtóvarázsló megoldást a Rolla Stúdió-val együttműködve fejlesztettük ki. A megoldással több
alkotóelemből álló ajtószerkezet állítható össze, amely a leggyakrabban használt építészeti tervezőprogramokba
(ArchiCAD, Architectural Desktop) illeszthető be. A Rolla Ajtóvarázslót a „Rolla_ajtó_installer_2006.exe”
fájl elindításával telepítheti gépére. A fájlra kétszer rákattintva a telepítés automatikusan elindul. A telepítés
befejeztével a CAD termékkönyvtár a megadott ArchiCAD verzió könyvtárában „ÉPTÁR Könyvtár/Rolla” alatt
található.

A működésről
A Rolla könyvtár betöltése után az Ajtó beállításoknál a
Rolla könyvtárban találhatók a kiválasztható elemek (beltéri
ajtókeret, beltéri egyszárnyú ajtók, beltéri kétszárnyú ajtók,
beltéri tolóajtók, garázskapuk).
A kiválasztott ajtószerkezet részletesebb beállítására is
lehetőség van a „Rolla, ajtó beállítás” lenyíló dialógban.
Az első fülön a lap típusa (fa, acél), az ajtó részelemeinek
magassága, szélessége adható meg, valamint lehetőség
van a funkcionalitás beállítására is.

A „keret kialakítása” ablakban különböző keretek közül lehet válogatni (acél kőműves saroktok, acél gipszkarton tok,
acél utólag szerelhető tok, stb...). Itt lehet megadni a tok felületét és színét is.
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...ami fontos, benne van!
Az „ajtólap típusa” fülön kiválasztható a megfelelő
ajtólap, valamint annak felülete és színe. Amennyiben
üveges ajtó lett kiválasztva, aktívvá válik a „díszrács
típusa” fül, ahol a díszrács típusa és az üvegezés
anyaga állítható be.

Lehetőség van a kilincs (U-profil, hajlított íves profil) és
pánt típusát, anyagát beállítani.
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Végül a 2D és 3D megjelenítés állítható be. Itt állítható be,
hogy a 2D rajzon milyen színű legyen a kontúr és a kitöltés,
valamint a 3D modell részletessége és az ajtólap nyitási
szöge.
Az alkalmazással garázskapuk is ugyanolyan
hatékonyan rakhatók össze, mint a beltéri ajtók.
A készített garázskapukról vagy ajtókról részletes
lista kérhető.
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