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szoftver

Már vevői oldalon is feltűnik, 
úgymond laikusként, ha egy 
látványos mintázat a frontokon 
összevissza jelenik meg, ezért 
manapság, ahol a lehetősé-
gek engedik, az egybefüggő 
frontok csak kizárólag átmenő 
mintákkal készülnek. Ez azt 
jelenti, hogy egy adott front-
felület ugyanabból a táblából 
van kiszabva, és az erezet sza-
bályosan átfut egyik frontról a 
másikra. Ez nemcsak az erezett 
laminált táblákra igaz, hanem 
minden olyan bevonatos lap-
termékre, amelyeken mintázat 
található.
A szakmában néhány lapsza-
bászatban már kialakult erre a 
szabási módra egy szakzsar-
gon, úgynevezett „frontvágás”, 
ami egyre több helyen kérhető 
szolgáltatás. Azonban, ha ez 
egy létező szolgáltatás és a 
vevői igények is erre tolód-
nak, akkor elvárás, hogy ezt 
a látványterven is meg tudjuk 
jeleníteni. 

Látványtervek „frontvágással”
Új lehetőség a PIPER-ben: átmenő mintás frontok

A Piper szoftverben, mint is-
mert a felhasználók körében, 
folyamatosan próbáljuk a ter-
vezésben a legújabb trendeket 
minél előbb követni. Ezér t 
egybefüggő faerezetek egész 
frontra kiterjedő ábrázolása 
után most új fej lesz tésünk 
nyomán tetszőleges mintákat 
is megjeleníthetünk egy-egy 
frontösszeállításon belül. Ezen 
belül is többféle megoldást 
tettünk lehetővé. 
Ez lehet akár a felhasználó 
saját fotója, amit a számító-
gépe tetszőleges helyéről 
át tud venni, de akár pl. egy 
nagy mintázatú faerezet is. A 
megjelenítendő kép tartalmaz-
hat átlátszó részeket is, ahol 
a front eredeti választható 
színe látszik, és csak a minta 
megy keresztül az ajtókon. 
A variációk száma korlátlan, 
lehet egységes az alsó és felső 
bútorokon, de lehet teljesen 
különböző, lehet beforduló 
minta a sarokbútoroknál, vagy 

bútoronként változó. Megjele-
níthető az alsó és felső bútorok 
közé a csempe helyett stb.
Mindez mint ismeretes, nem-
csak, hogy „trendi”, de való-
ban nagyon nagy mértékben 

feldobja a látványt, ahogy a 
mellékelt képek mutatják.
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Az utóbbi időben, a laminált mintázatok 
fejlődésével a hozzá kapcsolódó elvárá-
sok is jelentősen megnövekedtek.
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