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Πόμολο Gola

Μπορείτε να σχεδιάσετε την κουζίνα σας χρησιμοποιώντας το πόμολο Gola. 
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επιλέξετε από την αρχή της σχεδίασης ότι θα χρησιμοποιήσετε Gola και 
επιπλέον, από τον κατάλογο “ΚΟΥΖΙΝΑ & ΝΤΟΥΛΑΠΑ” θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα ερμάρια βάσης με την ειδική
επισήμανση.

Πιο συγκεκριμένα:
Αφού σχεδιάσετε τους τοίχους της μελέτης σας και πριν ξεκινήσετε την τοποθέτηση των αντικειμένων, θα 
ενεργοποιήσετε το Gola...

 Από την ομάδα “Διακόπτες” της Σχεδίασης, πατήστε στο “βέλος” δίπλα στην “Απόκρυψη πορτών” και 
επιλέξτε “Gola”

Τοποθέτηση Gola στα Ερμάρια βάσης
Για τα ερμάρια βάσης, θα επιλέξτε τα ερμάρια από την κατηγορία Βάσης, αλλά από αυτά που έχουν την ένδειξη 
-Gola δίπλα στην περιγραφή τους. Εδώ εμφανίζονται μόνο όσα είναι διαθέσιμα με Gola.
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Όταν τοποθετήσετε τα ερμάρια βάσης, από τις παραπάνω κατηγορίες, δεν θα εμφανίζεται πόμολο, αλλά στη θέση 
του θα υπάρχει κενό...

Για να τοποθετήσετε το Gola η διαδικασία γίνεται πιο εύκολα όταν δουλεύετε στο 2D.
1) Εμφανίστε την εικόνα της κάτοψης και εστιάστε όσο γίνεται κοντά στα αντικείμενα βάσης...
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2) Από το “βέλος” δίπλα στο κουμπί των αντικειμένων επιλέξτε “Αρμοκάλυπτρο”...

3) Στον Πίνακα ελέγχου εμφανίζονται οι κατάλογοι “ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ” και “ΠΑΓΚΟΙ” 

4) Ανοίξτε τον κατάλογο “ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ” και επιλέξτε “Προφίλ Gola”

Το “GOLA I” είναι αυτό που μπαίνει στο ύψος της πόρτα, ενώ το “GOLA C” μπαίνει στο ύψος του βαγονέτου.

5) Επιλέξτε το “GOLA I”, πατήστε “Επιλογή” και στη συνέχεια από τη λίστα “Ευθυγράμμιση αντικειμένου” (*) 
επιλέξτε το ύψος 918 για να τοποθετήσετε το Gola στο ύψος της πόρτας... 
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(*) Προσοχή! Για να εμφανίζεται η ευθυγράμμιση του αντικειμένου, πρέπει να είναι 
ενεργοποιημένη η εντολή “Εμφάνιση οδηγών” από την ομάδα “Διακόπτες”

6) Ξεκινήστε την τοποθέτηση στα αντικείμενα, από αριστερά προς τα δεξιά, κάνοντας κλικ πάνω στον marker 
(οδηγό) που εμφανίζεται ανάμεσα στο κουτί και την πόρτα, όπως φαίνεται στην εικόνα...

Σημείωση: Όταν υπάρχουν πολλά ερμάρια στον ίδιο τοίχο (στην ίδια ευθεία), δεν χρειάζεται να 
επιλέγετε τον marker πάνω στο κάθε ερμάριο, αλλά μπορείτε να επιλέξετε μόνο τον πρώτο και 
τον τελευταίο.

7) Άλλο ένα κλικ στον marker πάνω στο γωνιακό ερμάριο...
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8) Τέλος, ένα κλικ στο τελευταίο ερμάριο...

9) Πατήστε μια φορά το ESCAPE (ESC) στο πληκτρολόγιο για να σταματήσει η τοποθέτηση του Gola στο ύψος 
της πόρτας.

10) Επιλέξτε το “GOLA C”, πατήστε “Επιλογή” και στη συνέχεια από την “Ευθυγράμμιση αντικειμένου” επιλέξτε το 
ύψος 438 για να τοποθετήσετε το Gola στο ύψος του βαγονέτου.
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11) Ξεκινήστε την τοποθέτηση στα αντικείμενα, από αριστερά προς τα δεξιά, κάνοντας κλικ πάνω στον marker 

(οδηγό) που εμφανίζεται “πιο μέσα” στο κουτί, όπως φαίνεται στην εικόνα...

12) Πατήστε δύο φορές το ESCAPE (ESC) στο πληκτρολόγιο για να σταματήσει η τοποθέτηση του Gola.
13) Πατήστε το 3D για να δείτε το προοπτικό του σχεδίου σας. Μετά την εφαρμογή του Gola, τα ερμάρια βάσης 

θα φαίνονται έτσι...
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Τοποθέτηση Gola στα Ψηλά ερμάρια
Μετά από την επιλογή “Gola” (που κάναμε όταν ξεκινήσαμε τη μελέτη), στα ψηλά ερμάρια δημιουργείται  μια 
“εσοχή” από την πλευρά που ήταν το πόμολο, ανάλογα αν το ερμάριο είναι Α (Αριστερό) ή Δ (Δεξί).

Tο πόμολο Gola θα τοποθετήσετε σαν αντικείμενο, και θα το βρείτε μέσα στον κατάλογο “ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ”.

Τοποθετήστε τα ψηλά ερμάρια που θέλετε στο σχέδιό σας, αφήνοντας κάποιο “κενό” ανάμεσά τους για να μπορέσει 
να τοποθετηθεί το πόμολο Gola.

Παράδειγμα
Στο παράδειγμα που ακολουθεί, έχουμε τοποθετήσει τα ψηλά πλαϊνά και τα ψηλά ερμάρια που θα χρειαστούμε, 
έχοντας αφήσει κενό χώρο ανάμεσά τους. 
Το πρώτο ψηλό έχει την εσοχή για το πόμολο στα δεξιά, το δεύτερο στα αριστερά και το τρίτο στα δεξιά. Θα 
χρειαστούμε λοιπόν ένα πόμολο “Ενδιάμεσα κάθετο προφίλ gola” που θα τοποθετηθεί ανάμεσα στα δύο πρώτα, και 
ένα πόμολο “Ακραίο κάθετο προφίλ gola - Δ” για το τελευταίο ερμάριο...
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Κάπως έτσι έχουμε τοποθετήσει τα ερμάρια...

1) Από τον κατάλογο “ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ” επιλέξτε “Προφίλ gola”, ανοίξτε την κατηγορία Υ.209,8 (ή 
ανάλογα το ύψος των ψηλών ερμαρίων που έχετε επιλέξει) και επιλέξτε τον κωδικό “8012” που είναι το 
“Ενδιάμεσα κάθετο προφίλ gola”
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2) Πατήστε “Επιλογή” και κάντε αριστερό κλικ πάνω στον τοίχο, ανάμεσα στα δύο πρώτα ερμάρια. 

Μετακινείστε τον κέρσορα προς τα αριστερά για να “κολλήσει” πάνω στο ψηλό ερμάριο και πατήστε άλλο 
ένα αριστερό κλικ για να σταθεροποιηθεί.

3) Μετακινείστε τα άλλα δύο ψηλά ερμάρια προς τα αριστερά και στη συνέχεια, πάλι από τον κατάλογο 
“ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ” επιλέξτε από το “Προφίλ gola”, την κατηγορία Υ.209,8 (ή ανάλογα το ύψος των 
ψηλών ερμαρίων που έχετε επιλέξει) και επιλέξτε τον κωδικό “8018 Δ” που είναι το “Ακραίο κάθετο προφίλ 
gola”.
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4) Πατήστε “Επιλογή” και κάντε αριστερό κλικ πάνω στον τοίχο, ανάμεσα στα ερμάρια και το ακραίο πλαϊνό. 

Μετακινείστε τον κέρσορα προς τα αριστερά για να “κολλήσει” πάνω στο ψηλό ερμάριο και πατήστε άλλο 
ένα αριστερό κλικ για να σταθεροποιηθεί.

5) Μετακινείστε το ακραίο πλαϊνό ώστε να “κολλήσει” με τα υπόλοιπα...

Η κουζίνα σας τώρα θα φαίνεται έτσι...
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Gola στα κρεμαστά ερμάρια
Μετά από την επιλογή “Gola” (που κάναμε όταν ξεκινήσαμε τη μελέτη), στα κρεμαστά ερμάρια, δεν θα εμφανίζεται 
πόμολο αλλά θα δημιουργηθεί μια “εσοχή” πάνω στο κουτί, που είναι για το πόμολο.

Για τα κρεμαστά η “εσοχή” είναι από την κάτω πλευρά τους και θα φαίνονται κάπως έτσι...

Όταν τοποθετήσουμε και τα κρεμαστά ερμάρια η κουζίνα μας θα φαίνεται έτσι...

Infowood Technologies®


	Πόμολο Gola
	Τοποθέτηση Gola στα Ερμάρια βάσης
	Τοποθέτηση Gola στα Ψηλά ερμάρια
	Gola στα κρεμαστά ερμάρια


