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Aplikacja Designer Komandor służy do samodzielnego projektowania mebli na wymiar. Dla wygody
użytkownika dostępna jest w wersji mobilnej na telefon (do pobrania ze sklepów App Store i Google Play) oraz
w wersji desktopowej pod adresem https://designer.komandor.pl. Obydwie wersje mają taki sam sposób
działania, ale ze względu na specyfikę urządzenia mogą się różnić interfejsem i wyglądem menu. Algorytm
zastosowany w aplikacji prowadzi użytkownika krok po kroku, aby projektowanie wymarzonego mebla było
łatwe i szybkie.

ROZDIAŁ I - Jak rozpocząć pracę z aplikacją
Krok 1. Po pobraniu aplikacji na telefon, żeby rozpocząć proces projektowania, z rozwijalnej listy wybierz
właściwe województwo, aby otrzymać ofertę dostępną w Twoim regionie.
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Krok 2. Z dostępnej listy produktów,
wybierz
ten,
który
chcesz
zaprojektować: szafa przesuwna,
szafa uchylna, garderoba oraz jego
rodzaj, czyli mebel zabudowany lub
wolnostojący. Możesz to zrobić
korzystając z górnego, poziomego
menu aplikacji lub przesuwając ekran
w dół.

Krok 3. Określ „typ” projektowanego
mebla, klikając w jedną z dostępnych
na ekranie ikon.
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Krok 4. Aby ułatwić proces projektowania i pomóc w jak najlepszym dopasowaniu produktu do użytkownika,
aplikacja Designer Komandor zada kilka pomocniczych pytań o:
- rozmiar mebla
- ulubiony styl w aranżacji
- rodzaj rzeczy, jakie będą przechowywane w meblu
Na każdym z ekranów wybierz te elementy, które odpowiadają Twoim potrzebom i preferencjom. Na ich
podstawie aplikacja wygeneruje propozycję mebla wzorcowego. Możesz też pominąć pytania przyciskiem
„Pomiń” i przejść „Dalej” do właściwego procesu projektowania.
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ROZDZIAŁ II - Ekran główny projektowania

Na głównym ekranie projektowania zobaczysz wygenerowany wzorcowy mebel. Jest to propozycja, która
najlepiej odpowiadają zdefiniowanym w poprzednich krokach oczekiwaniom i potrzebom. Oglądnij dobrze
zaproponowany przez aplikację mebel zarówno pod względem kolorystyki, jak i wyposażenia. Przytrzymując
mebel palcem, obróć go i zaglądnij do wnętrza klikając w każdy z frontów.
Zaproponowaną wersję mebla możesz:
- „Zapisać”, jeśli odpowiada oczekiwaniom,
- wysłać do wyceny klikając w przycisk „Wycena”,
- przystąpić do jego „Edycji”, aby dokonać potrzebnych zmian
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ROZDIAŁ III - Personalizacja i edycja mebla
To najbardziej rozbudowany etap procesu projektowania, ale opcja „Edycja” pozwoli na pełną personalizację
detali i elementów mebla. Na ekranie, w poziomym menu górnym, dostępne są 3 główne zakładki: Korpus, Fronty
i Wnętrze. Każdą z nich można edytować, wciskając odpowiedni przycisk.

1) MODUŁ EDYCJI KORPUSU
Na tym etapie określane są wymiary, kolor zewnętrznej części mebla, jego usytuowanie w pomieszczeniu, a
w przypadku mebla narożnego także rodzaj narożnika.
a) Wymiary i wybór narożnika mebla
W zakładce „Wymiary” wpisz szerokość, wysokość oraz głębokość mebla. Wymiary podane w centymetrach
możesz wpisać ręcznie lub skorzystać z dedykowanego suwaka.
UWAGA: W przypadku szafy narożnej lub garderoby, określ wymiary dla każdego z boków X i Y, a także wybierz
wersję nakładania się narożnika. Można to zrobić klikając w odpowiednią ikonę na ekranie.
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b) Układ mebla w pomieszczeniu
Projektując szafę zabudowaną, czyli wkomponowaną we wnękę,
w menu pojawi się dodatkowa zakładka „Układ”. Przy jej pomocy
określisz położenie mebla w pomieszczeniu to znaczy czy znajduje
się on pomiędzy ścianami, dochodzi jednym bokiem do ściany, czy
może stoi na środku ściany. Właściwą opcję ułożenia mebla
wybierz z rozwijalnego dolnego menu. Ten wybór ma wpływ na
budowę korpusu mebla tzn. na jego elementy konstrukcyjne jak
ścianki boczne, listwy przymykowe itp.

c) Materiał korpusu
Mając kształt i wymiary korpusu możesz edytować także jego
kolor zmieniając dekor płyty meblowej zarówno dla zewnętrza jak
i pleców mebla. Aby to zrobić wejdź do zakładki „Materiał” i kliknij
w przycisk „Zmień” obok kafelka z wzorcowym kolorem.
Z dostępnej palety dekorów wybierz nowy kolor. Wszystkie
wprowadzane zmiany będą widoczne od razu na ekranie.

Aby zakończyć edycje tego etapu przejdź poprzez menu poziome do edycji następnego elementu mebla, czyli
kliknij na belce górnej „Fronty”
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2) MODUŁ EDYCJI FRONTU
Żeby edytować front mebla, przesuń palcem w lewo na górnym menu lub kliknij w nazwę „Fronty”. W tej zakładce
można zmienić wszystkie elementy z jakich składają się drzwi mebla, czyli jego profil, wzór podziału na froncie,
materiały i ich kolorystykę, łączenie oraz elementy dodatkowe.

a)

Liczba i łączenie drzwi

W pierwszej kolejności wejdź do zakładki „Liczba” i określ liczbę drzwi
w meblu, a w zabudowie narożnej liczbę drzwi na każdym jej boku. Ilość
drzwi można zmienić korzystając z przycisku „+” i „-„. Jeśli przycisk jest
nieaktywny, oznacza to, że ze względów technicznych nie ma możliwości
dodania lub usunięcia drzwi.

W przypadku projektowania mebla
z drzwiami uchylnych w menu pojawi
się dodatkowa zakładka „Łączenie”,
która pomoże określić łączenie drzwi
w ramach całego mebla
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Aby zmienić „parowanie drzwi”
wybierz opcję „Edytuj”. Drzwi, które są
połączone w parę można rozłączyć
klikając w przycisk „Rozłącz”. Żeby
połączyć ze sobą pojedyncze,
sąsiadujące fronty w parę, zaznacz
konkretne drzwi, a następnie kliknij
przycisk „Połącz”. Zmiany akceptuj
zielonym znacznikiem w lewym rogu
ekranu telefonu.

b) Rodzaj, kształt i kolor profilu (ramki)
Podczas projektowania mebla z drzwiami przesuwnymi, w zakładce
„Profil”, z rozwijalnej listy wybierz profil/ramkę systemu przesuwnego oraz
jego kolor. Wybrany system będzie występował w całej szafie.
W przypadku drzwi uchylnych operację tę wykonaj przy edycji każdego
frontu.

str. 9

c) Wzór drzwi, rodzaj i kolor wypełnienia

krok 1. Czas na edycję wyglądu drzwi. Kliknij zakładkę „Wygląd” i wybierz
ikonkę z oznaczeniem konkretnego frontu (A, B, C…), a następnie
rozpocznij konfigurację wybranych drzwi.

Krok 2. Aplikacja podpowie Ci najbardziej popularne i zgodne z trendami
wzory drzwi, czyli możliwe podziały, łączenie materiałów i ich układ na
froncie. Znajdziesz je w zakładce „Wzór”. Wybierz z rozwijalnej listy ten,
który najbardziej Ci odpowiada i kliknij w jego ikonkę.
.
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Krok 3. Po określeniu „Wzoru” czas
na „Materiał”. W rozbudowanym
menu znajdziesz pełną kolorystkę
szkieł, płyt laminowanych, luster
i innych materiałów możliwych do
zastosowania
w
wybranym
systemie.
Dobierając kolorystykę materiału,
skorzystaj z przygotowanych
filtrów, aby szybciej przejść do
interesującej Cię grupy surowców.
Przesuwaj kafelki materiałów
palcem, aż trafisz na odpowiedni
kolor. Po wyborze pojawi się on na
froncie projektowanego mebla.
Dowolnie wybieraj i zamieniaj
kolory oraz materiały w drzwiach,
aby mebel jak najlepiej pasował do
Ciebie i pomieszczenia, w którym
się będzie znajdował.

Krok 4. Kiedy już zaprojektujesz pojedyncze drzwi, ich wygląd zatwierdź
klikając zielony znacznik
w lewym górnym rogu ekranu. W tym
momencie decydujesz też, czy kolorystykę i stylistykę drzwi chcesz zapisać
tylko na zaprojektowanym właśnie froncie, czy aplikacja ma zastosować ją
do wszystkich drzwi mebla. Jeśli chcesz powielić wzór i kolory na
pozostałych drzwiach, użyj przycisku „Do wszystkich”. Jeżeli chcesz, aby
pozostałe drzwi wyglądały inaczej, kliknij przycisk „Do jednego”, a następnie
wybierz kolejną literkę z oznaczeniem frontu, który chcesz edytować.
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d) Elementy dodatkowe
- W przypadku drzwi uchylnych
wybierz
odpowiedni
uchwyt
z zakładki „Uchwyty”.
- W drzwiach przesuwnych w menu
pojawi się zakładka „Dodatki”,
w której znajdziesz elementy
poprawiające ich funkcjonalność jak
domykacze, paski buforowe czy
szczotki antykurzowe.
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3)

MODUŁ EDYCJI WNETRZA

Podczas edycji wnętrza mebla zaprojektujesz jego kolorystykę i elementy wyposażenia wraz z akcesoriami. Aby
to zrobić kliknij w pozycję „Wnętrze” w menu górnym.

a)

Rodzaj wnętrza

Projektując szafę z drzwiami
przesuwnymi lub garderobę, na
tym etapie decydujesz czy chcesz
wykonać ich wnętrze w tradycyjnej
płycie laminowanej, czy może
w
nowoczesnym
systemie
do zabudowy ORTO. Informacje na
temat
obydwu
rozwiązań,
znajdziesz w zakładce „Rodzaj”,
klikając w znacznik „i”.
UWAGA: Rozwiązanie zmiany
rodzaju wnętrza nie jest dostępne
w przypadku szaf z drzwiami
uchylnymi.

Przełączając
się
pomiędzy
przyciskami „Płyta meblowa”
oraz „System ORTO” zobacz, jak
wnętrze wygenerowanego mebla
wzorcowego wygląda zarówno
w jednym, jak i w drugim wydaniu.
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b) Kolor wnętrza
Po wyborze rodzaju wnętrza, przejdź do
zakładki „Materiał”, aby edytować jego
kolor. Podobnie jak w przypadku
frontów, wybierz dekor płyty z
rozwijalnej listy materiałów i kliknij
przycisk „Zmień” na właściwym kolorze.
Jeśli wnętrze mebla jest w systemie
Orto wybierz także kolor profilu.

c) Edycja modułów i ich podział
Przejdź do zakładki „Moduły”. Wygenerowana wcześniej wzorcowa szafa
posiada co prawda gotowe propozycje modułów, ale możesz je swobodnie
zmieniać. Aby edytować dany moduł wybierz odpowiadającą mu literkę A,
B, C … z menu dolnego.
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Krok 1. Teraz możesz edytować
wybrany moduł klikając przycisk
„Zmień” lub „Usuń” i dodawać nowe
zestawy z rozwijalnego menu. Z
przygotowanej listy funkcjonalnych
zestawów wybierz te, które powinny
się znaleźć w projektowanym meblu.
Dla ułatwienia, dostępne w aplikacji
zestawy wnętrz, posegregowane
zostały w menu górnym według
elementów, które zawierają w swoim
składzie. Każdy zestaw posiada też
wypisaną listę zastosowanych w nim
rozwiązań i akcesoriów.
Żeby przejść do edycji następnego
modułu, wybór każdego zestawu
zatwierdź zielonym „znacznikiem”
w lewym rogu ekranu.

Krok 2. Dla lepszej funkcjonalności wnętrza, możesz podzielić szerszy
moduł na dwie mniejsze przestrzenie i uzupełnić je wybranymi
zestawami. Aby to zrobić kliknij przycisk „Podziel moduł”
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Krok 3. Wybierz właściwą szerokość z poziomego menu pod rysunkiem. Na taką szerokość zmniejszy się
dotychczasowy moduł, a obok niego powstanie tzw. „Pusty” moduł, który możesz uzupełnić dowolnym
zestawem z listy. Na projekcie zobaczysz dokładnie, ile przestrzeni zajmuje dany zestaw i czy takie rozwiązanie
jest dla Ciebie optymalne. Kiedy skonfigurujesz całe wnętrze mebla, swoje wybory zatwierdź zielonym
znacznikiem
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RODZIAŁ IV - Co można zrobić ze stworzonym projektem

Konfiguracja dobiegła końca. Oto Twój mebel. Możesz go dokładnie oglądnąć, zapisać, edytować, wysłać do
wyceny lub zobaczyć w rozszerzonej rzeczywistości, czyli jak wygląda w realnym wnętrzu. Jeśli chcesz coś
poprawić kliknij w przycisk „Edycja”, ale jeśli wszystko jest tak, jak chcesz „Zapisz projekt” lub wyślij do „Wyceny”.
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1)

ZAPIS, PRZENOSZENIE I EDYCJA PROJEKTU

a) Zapis projektu mebla
Opcja „Zapisz projekt” przenosi
zaprojektowany mebel do zakładki
„Moje produkty”.
Plik zawiera wszystkie informacje
dotyczące zaprojektowanego mebla
i jego dane. Dzięki temu w każdej chwili
możesz
sprawdzić
specyfikację
projektu, edytować go lub wysłać do
wyceny. W momencie zapisu, każdy
zaprojektowany mebel, otrzymuje też
swój unikalny liczbowy kod konfiguracji
oraz kod QR.
Kody te możesz wykorzystać, aby
przenieść projekt pomiędzy wersjami
mobilną i desktopową.

b) Wgrywanie (przenoszenie) projektu
z wersji desktop
Żeby wgrać projekt z wersji
desktopowej, wpisz właściwy kod
mebla poprzez przycisk „Dodaj
konfigurację” albo zeskanuj kod QR. Po
wprowadzeniu kodu, projekt mebla
pojawi się na liście w zakładce „Moje
Produkty” wraz z pełną specyfikacją.
Teraz można go swobodnie przeglądać
i edytować.
UWAGA: W momencie wczytywania
mebla zaprojektowanego w innym
regionie, na ekranie pojawi się
komunikat „Niepoprawny region”.
Uniemożliwi to edycję mebla z uwagi na
różnice oferty materiałowej w
poszczególnych regionach.
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c) Edycja mebla
Edycja mebla zapisanego w zakładce „Moje produkty” możliwa jest po wyborze odpowiedniego projektu z
dostępnej listy. Klikając w przycisk „Edytuj” możesz rozpocząć wprowadzanie zmian

2) MODUŁ ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI (AR)
Jeśli Twoje urządzenie obsługuje technologie AR, czyli rozszerzonej rzeczywistości, sprawdź jak zaprojektowany
mebel wygląda w Twoim mieszkaniu. Wybierz przycisk „moduł AR” nad projektem szafy i ustaw się w dobrze
oświetlonym pomieszczeniu, najlepiej w świetle dziennym. Przy pomocy telefonu zeskanuj podłogę, aż do
uzyskania odpowiedniego znacznika „podstawa szafy” i kliknij przycisk „postaw”. Zobacz, jak mebel prezentuje
się w rzeczywistym otoczeniu. Możesz oglądnąć go z każdej strony i zaglądnąć do jego wnętrza klikając na
wybrany front, aby go otworzyć.
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3)

WYCENA PROJEKTU I KONSULTACJE Z PROJEKTANTEM

Skorzystaj z usługi bezpłatnej wyceny zaprojektowanego przez siebie mebla. Kliknij przycisk „Wycena”,
a otrzymasz podsumowanie zawierające wszelkie informacje na temat projektu. Jeśli wszystkie dane są
właściwe, kliknij w przycisk „Dalej” i przejdź do formularza kontaktowego. Wypełnij wszystkie wymagane pola
i kliknij „Wyślij”. Formularz wraz z załączonym projektem mebla trafi do projektanta Komandor w celu
przygotowania wyceny.

Designer Komandor to najszybszy sposób na samodzielne zaprojektowanie wymarzonego, w pełni
spersonalizowanego mebla na wymiar. To także możliwość, aby zobaczyć, jak wygląda on w
prawdziwym świecie. Projektowanie swojego mebla jeszcze nigdy nie było tak proste i tak ekscytujące.
Sprawdź to koniecznie.
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