Smart guide Webshoppen.
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Vælg Materialer
Front

De varianter der kan leveres i forskellige farver, står som
Color og farvevalget vil udfoldes i en undermenu, hvor
farven vælges. Datoen der står i parentes er hurtigste levering
Er der ingen dato er leveringstiden 2-5 arb.dage

Greb

Webshoppen foreslår automatisk det antal greb der skal
bruges til de valgte skabe, ønskes der varierende bredder skal
man selv skifte grebene i indkøbskurven

Skuffer

Der kan vælges mellem metal og alu skuffer, der vises kun de
skabe som det er muligt, at få med den valgte type, skiftes der
skuffer undervejs ryddes kurven for de skabe der ikke kan
laves.

Sokkel

Der er automatisk beregning af sokler, dog ikke endesokler
disse skal ALTID bestilles separat.

Tilbehør

Her vælges farven på det tilbehør der kan købes i webshoppe,
Bemærk at reoler og tilpasninger ikke vises med den valgte
farve i 3D tegneprogrammet, men de kommer rigtigt med
over i indkøbskurven.

Bordplade

Bordplade valget tages med over i 3D tegneprogrammet og er
til at give der rigtige udtryk i køkkenet, selve bordpladen skal
bestilles separat i bordplade beregneren efterfølgende.

med

Ønsker du at tegne dit Køkken/bad i 3D tegneprogrammet kan du springe over punkt 2 og 3 da udvælgelsen af elementer da
forgår i 3D tegneprogrammet.
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Vælg Kategori
Køkken

Her styres visninger af underkategorier.
Under denne kategori ligger de skabe der kan vælges til
Køkken.

Bad

Under denne kategori ligger de skabe der kan vælges til
bad. Ud fra de materialevalg der er truffet.

Tilbehør

Under denne kategori ligger tilbehør både til køkken og bad,
da en stor del af disse kan bruges begge steder.
De fleste af underkategorierne i tilbehør, kræver ingen
materialevalg, Låger/forstykker, Tilpasninger, Frisider skal
der vælges materialer til for at der kan findes en pris.
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Vælg Underkategori
Underkategorier Produkterne er her delt op i logiske underkategorier såsom
underskabe, overskabe, højskab osv. De er stakket i forhold til
højden på skabene og samlet i bredder, så der hurtigt kan
skabes et overblik over udvalget.
Vare detaljer

Klik på vare nr. F.eks. 125/30 og se yderlige informationer
omkring dit skab såsom dimensioner hvilke vare nr. den
består af osv.

Bestilling

Indtast ønsket antal og klik på kurven.
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Informationstavle
Søg

Det er muligt at søge direkte på et skabs nr. eller ud fra
tekstlinjer. Sættes der et flueben i søg i valgte kategorier vil
søgning kun blive foretaget i de udvalgte kategorier.

Indlæs tilbud

Her kan du indtaste din tilsendte Webshopnøgle og genkalde
din ordre. (se under punkt 5 for at få uddybet)

Indkøbskurven Her kan du hele tiden se de valg du har truffet samt de
vare som du har købt samlet med en overordnet pris.
Klik på Gå til indkøbskurven for at få en udspecificeret liste
over dine vare.
Nulstil

Har du fortrudt dine valg kan her hele tiden nulstille din
indkøbskurv og begynde på en frisk.

3D tegneprogram

Herfra bliver du sendt over i 3D tegneprogrammet, se mere på
de følgende sider
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Indkøbskurv

bestilles

Kunde

Indtast dit eller din kundes navn, adresse, post nr. og by så
alle informationer bliver samlet på tilbuddet.

Levering

Sættes der et flueben i dette felt vil der i tilbudt blive iregnet
et gebyr for at få produkterne leveret på en privat adresse.

Mail

Indtast din e-mail adresse og få tilsendt tilbud og
Webshopnøglen
Samt evt. 3D tegninger der er vedhæftet.

Tilbud

Tilbuddet indeholder alle nødvendige data for at ordren kan
produktbeskrivelse, Tunnr, stregkoder osv.

Webshop nøgle Når du gemmer en Webordre får du en Webshopnøgle. Den
kan du enten bruge til at genkalde ordren så du kan arbejde
med den igen senere eller tag den med til butikken, der så kan
genskabe din ordre hos dem og gøre den klar til bestilling.

Smart guide 3D tegneprogrammet.
Generelle tips.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ved at klikke på forstørrelsesglasset kommer der supplerende data på emnet såsom
Dimensioner, en lille 3D visning af emnet osv.
På knappen
nederst i billedet kan der til hvert rum findes en hjælpeguid.
tegneprogrammet bruger Drag & drop ved at klikke på emnet og holde tasten nede kan
Emner flyttes og placeres i rummet.
Holdes musen over komponenten vises dimensioner.
Ved at venstre klikke på emnet fremkommer funktionsmenuen se yderligt herunder.
Komponenter kan slettes ved at træk komponenten hen over skraldespanden i nederste højre
Hjørne eller klik på komponenten og vælg fra funktionsmenuen "slet / fjern".
Der kan ikke placeres frisider i 3D tegneprogrammet disse vælges i indkøbskurven
Efterfølgende.
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Opbygning af rummet
Trin 1

Generer rummet, vælg den model der ligner dit
Køkken/bad mest og følg anvisning for målangivelser på
tegningen og klik næste.

Trin 2

Indsæt komponenter i rummet som vinduer, døre ved drag &
drop)
Allerede nu kan de første 3D tegninger af rummet vises.
Klik på næste når rummet er færdigt.
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Indretning
Valg af skabe

Der er lavet en logisk opdeling af elementerne i forhold til
udvalgte kategorier, opbygget som et mappe system. Skabene
vises i ruden nedenunder, der kan yderligt sorteres i forhold
til bredde og højde, hvorved søgningen indskrænkes
betydeligt og et hurtigt overblik skabes.
Søgningen nulstilles på spørgsmålstegnet

Dekoration

Nedrest i oversigten ligger der et bredt udvalg af tilbehør som
Ikke kan købes via webshoppen men som kan bruges til at
Give tegningen mere liv, blomster, opvaskemaskine, osv.

Indsætning

når det rigtig element er fundet placeres det i rummet ved
drag & drop.

Kopi

Komponenter kan kopieres på samme måde som når du
flytter et objekt. Hold CTRL tasten nede samtidig med du har
fat i objektet med musen.
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Placering
Automatisk

Som udgangspunkt bruges det autoplacering, hvis emnet
flyttes hen til en væg, drejes det automatisk og placeres op ad
væggen. Emnet vil også ”snappe” til det emne det flyttes op
imod for præcis og hurtig placering

Kollisionsadvarsel

For at hjælpe dig med placeringen udføres der automatisk en
kollisionstest, forsøger du at placere emnet foran f.eks. et
vindue der er for lav i forhold til emnet vil kollisionsadvarslen
ikke tillade dette og emnet bliver skubbet ud til siden. Kan
overstyres med manuelt placering.

Manuelt
Placering

For "Fri placering" klik på emnet og funktionsmenuen
Fremkommer, her ligger muligheden for frit at placere
Emnet som du ønsker. Når emnet er i friplacering vil det
ikke længere autosnappe eller blive begrænset af
kollisionstesten, de røde mærkeringer fra testen kan slås til og
fra på knappen ”kollisionsadvarsel sluk” nederts i billedet.

Rotation

Komponenter kan frit roteres, når du har valgt friplacering
du klikke på emnet igen for at få vist menuen med
rotationsmuligheder.
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Opstalt
Opstalt

klik på knappen ”Opstalt”. I opstalten kan du se alle de
valgte komponenter på væggen. I opstalten er det stadigvæk
muligt at foresætte din planlægning. Det er muligt at skifte
mellem de forskellige vægge ved at klikke på den ønskede
væg. Væggen som er aktiv er markeret med rødt.
For igen at se planlægningen fra oven klik på "Grundplan”

3D oversigt

klik på knappen 3D oversigt for at få 3D visningen af dit rum
i 3D tilstand kan du ser rummet fra alle vinkler og der er
muligt at åben og lukke fronter på skabsmodulerne.

Udskrift af
billedet

når alle elementer er indsat og du er tilfreds med opstilling
(husk at dekorationer, bord, stole osv. er med til at give
tegningen liv). Vælger du ”gem med billede” her viser du
hvilket motiv du ønsker at få gemt ned sammen med
tilbuddet. Systemet gemmer automatisk en plantegning og et
topview. Som du kan få vist i indkøbskurven.
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Indkøbskurv
Oversigten

I indkøbskurven vil alle vare der er tilføjet via 3D
tegneprogrammet bliver vist med en grå markering
vare der er valgt direkte i webshoppen eller er automatisk
beregnet som greb eller sokler står som hvide linjer,
er der vare markeret med rødt skyldes det at varen ikke kan
fås ud fra de valg der er truffet i rumoplysningen, det vil
typisk være skuffevalget eller at skabet ikke kan leveres
usamlet.

FrisiderHængsling

I indkøbskurven kan du påsætte frisider på skabet ved at
Vælge: (V)enstre, (H)øjre, (B)egge skabet ses forfra.
Det er også muligt at ændre hængselsretning

Tilbehør

fra indkøbskurven er det muligt at gå tilbage til webshoppen
og tilføje flere vare såsom spejle, løse hylder, sokkelende osv.

