
Projekt i prezentacja w 15 minut!

Rozpocznij 
projektowanie 3D 
z uwzględnieniem 
wymagań klienta

Zweryfikuj poprawność 
projektu i uzyskaj 

potwierdzenie klienta

Zakończ projekt drukując 
zdjęcie, wycenę oraz rysunki 

wykonawcze

Naszkicuj plan pomieszczeń klienta

KD Max jest narzędziem do projektowania mebli 
kuchennych i szaf dla projektantów wnętrz, salonów 
kuchennych oraz producentów mebli. Dzięki 
systemowi KD Max sprzedawca – projektant może 
przygotować fotorealistyczną prezentację mebli 
a także różnego rodzaju dokumentację projektową, 
wykonawczą i instalacyjną w przeciągu 15 minut.

7 minuta 

12 minuta 

2 minuta 

razem:15 minut 

PPraca z systemem Praca z systemem 

   Dystrybutor

 
Autoryzowany Dystrybutor i przedstawiciel firmy YFCAD:

31-115 Kraków, Pl. Sikorskiego 2/2
tel. 0-12 430 04 16
fax  0-12 429 11 47

email: info@mtpartner.pl
http: www.intericad.pl

MT Partner S.C.



UUUnikalne funkcje systemu KD MaxUnikalne funkcje systemu KD Max

Zmień i dostosuj projektowane meble wg wymagań klienta

KD Max posiada wbudowaną potężną bibliotekę korpusów i drzwi. 
Użytkownik może także samodzielnie modyfikować korpusy i drzwi 
poprzez zmianę ich atrybutów i parametrów. Proces ten wspierany jest 
także przez bibliotekę uchwytów i innych akcesoriów. Dzięki temu, 
szybko i efektownie możesz zaprezentować klientowi różne style 
i funkcje projektowanych mebli.

Blat jak w rzeczywistości

KD Max posiada unikalną funkcję rysowania blatów. Projektant może 
zaprojektować dowolny kształt zgodnie z wymaganiami klienta.

Wymiarowanie w czasie 
rzeczywistym i autodetekcja kolizji

Funkcja wykrywania kolizji i błędów to 

jedna z najpopularniejszych funkcjonal-

ności dostępnych od najwcześniejszych 

wersji systemu KD Max. Wraz z wymiaro-

waniem, dostępnym w czasie rzeczywis-

tym, projektant może zminimalizować 

występowanie błędów w procesie projek-

towania i skrócić jego czas.

Dwie metody selekcji korpusów 
z biblioteki

Oprócz tradycyjnego wyboru właściwych 
korpusów z drzewa katalogowego, 
KD Max posiada funkcję selekcji i wyboru 
poprzez odznaczenie potrzebnych atrybu-
tów i wskazanie właściwego rysunku 
poszukiwanego korpusu. Ta sama funkcja 
obsługuje też bibliotekę AGD, akcesoriów 
kuchennych i dekoracyjnych. 

Tryb automatycznego 
doboru oświetlenia

Aby wspomóc mniej zaawan-
sowanych i początkujących 
użytkowników systemu KD 
Max, wprowadzono funkcję 
automatycznego doboru 
oświetlenia pomieszczenia 
i mebli w czterech warian-
tach, do wyboru przez pro-
jektanta. 

Uwzględnia rzeczywisty kształt 
i wymiary twojego domu

W przeciwieństwie do innych progra-
mów, KD Max nie jest ograniczony do 
budowania zabudowy meblowej 
w pomieszczeniach o prostych kątach. 
Dowolne kąty w pomieszczeniu będą 
właściwie obsłużone przez program 
który wygeneruje automatycznie 
właściwy kształt blatów, wieńców czy 
cokołów. 

Ogromna biblioteka akcesoriów

W pakiecie instalacyjnym systemu KD Max 
dostępna jest ogromna biblioteka akcesoriów 
i dodatków, która może być rozszerzana 
poprzez pobranie modeli 3D ze strony 

. Cyklicznie wydawane 
są także dodatkowe biblioteki do systemu KD 
Max uzupełniające bazę modeli 3D o nowe 
elementy mebli, infrastruktury i akcesoriów.

www.interimodel.com


