
Sobre a Extensão “Cores RAL” 1
Sobre a Extensão “Cores RAL”

Ral Digital - Test Data 

INTRODUÇÃO

Os Padrões de Cores RAL são desenvolvidos e controlados pelo German Institute of Quality 
Assurance and Trademark Control. As 194 sombras clássicas (RAL 840-HR) e o novo RAL Design 
System com as suas 1688 cores são ambos bem conhecidos em um grande número de indústrias, 
incluindo de materiais de construção e cosméticos. 

O software RAL Digital integra todas as cores RAL (194 + 1688) em numerosos programas de 
construção disponibilizando em cada caso mais de 25 variantes de saída (tela, impressora, etc.). 

O novo comando “Importar Cores RAL...” aparecerá no menu padrão Opções. 

A CORES RAL PARA ARQUIVOS DE TESTE DO ARCHICAD DA GRAPHISOFT 

Os arquivos 840_TEST.PAL e RDS_TEST.PAL contêm as atuais primeiras 50 cores de ambos os 
Sistemas de Cores RAL. Estes permitem testar a utilização das Cores RAL no ARCHICAD. 

Utilizar as Cores RAL no ARCHICAD

Depois da instalação, as primeiras 50 cores, de ambos os sistemas de cor, podem ficar disponíveis 
para o ARCHICAD: 

• O usuário deverá ir ao menu Opções e escolher o comando Importar Cores RAL.... Uma caixa 
de diálogo irá aparecer, permitindo a escolha entre os dois arquivos de exemplo (ARCHICAD/
Extensões/Goodies/RAL). Selecione um dos dois. 

• A caixa de diálogo Importar Cores RAL aparece, listando as cores disponíveis. Selecione uma 
cor e clique OK. A seleção múltipla é, também, permitida. As cores selecionadas serão 
carregadas. 

• Selecione o comando Opções > Atributos do Elemento > Superfícies. Você verá as 
superfícies adicionais ostentarem os nomes das cores RAL importadas que foram 
adicionadas. 

• Ajuste as escolhas de Superfície nas caixas de diálogo das definições de ferramentas, 
conforme necessário. 

• Crie os seus desenhos em RAL! 

As cores são otimizadas para Monitores Trinitron Colour (6500 °K, Gamma = 1,8) e resultam numa 
visualização de alta qualidade em máquinas apropriadas. Em digital RAL as paletas de cores são 
fornecidas para mais de 20 possibilidades adicionais de saída (impressora, plotter, etc.). 
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O PACOTE RAL DIGITAL 

O pacote de software completo de RAL digital contém várias paletas de cores adicionais para Adobe 
Illustrator, Corel DRAW Photo-Paint, Macromedia FreeHand, Adobe PageMaker, QuarkXPress, 
Adobe Photoshop, Micrografx Designer, Micrografx Picture Publisher, bem como peças de software 
adicional para planejamento de cores, tais como Colour Dropper, Visual Colour Tuning e vários 
Mapas de Cor. 

Aviso Legal 

O software é fornecido para você “COMO ESTÁ” e você deve estar ciente que o mesmo pode conter 
erros. A GRAPHISOFT renuncia a quaisquer obrigações de garantia ou de responsabilidade de 
qualquer espécie. 
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