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Ral Digital - Test Data 

ÚVOD

Barevný standard RAL byl vyvinut a je majetkem Německého ústavu řízení jakosti a obchodních 
značek. 194 klasických odstínů (RAL 840-HR) a nový systém RAL Design System s 1688 barvami jsou 
známy v bezpočtu odvětví, včetně stavebnictví a kosmetiky. 

Program RAL Digital integruje všechny barvy RAL (194 + 1688) do mnoha konstrukčních programů, 
přičemž vždy nabízí více než 25 výstupních variant (na obrazovce, na tiskárně atd.). 

Nový příkaz “Importovat barvy RAL...” se implicitně objeví v menu ve Volby. 

TESTOVACÍ SOUBORY BAREV RAL PRO SOUBORY ARCHICADU 

Soubory 840_TEST.PAL a RDS_TEST.PAL obsahují aktuální seznam prvních 50 barev obou systémů 
RAL. Umožňují otestovat použití RAL barev v ARCHICADu.

Použití barev RAL v ARCHICADu

Po instalaci budete mít v ARCHICADu k dispozici prvních 50 barev z obou barevných systémů: 

• V nabídce Volby vyberte příkaz Importovat barvy RAL.... Zobrazí se dialogové okno, kde je 
možné si vybrat mezi dvěma vzorovými soubory (ARCHICAD/Add-Ons/Goodies/RAL). Jeden z 
nich vyberte. 

• Zobrazí se dialogové okno Importovat barvy RAL se seznamem dostupných barev. Zvolte si 
některou a klepněte na tlačítko OK. Je možné také najednou vybrat více barev. Vybrané barvy 
budou načteny. 

• Vyberte Volby > Atributy prvku > Povrchové materiály. Uvidíte přidané další povrchové 
materiály s názvy importovaných barev RAL. 

• Nastavte povrchové materiály podle potřeby v dialogových oknech jednotlivých nástrojů. 

• Vytvářejte výkresy v barvách RAL! 

Barvy jsou optimalizovány pro barevné monitory Trinitron (6500 °K, Gamma = 1,8) a na vhodných 
počítačích bude výsledkem vysoce kvalitní obrázek. V digitální paletě RAL je k dispozici ještě více než 
20 dalších výstupních možností (tiskárna, plotr atd.). 

PROGRAM RAL DIGITAL 

Úplný programový balík RAL digital obsahuje různé další barevné palety pro Adobe Illustrator, Corel 
DRAW Photo-Paint, Macromedia FreeHand, Adobe PageMaker, QuarkXPress, Adobe Photoshop, 
Micrografx Designer, Micrografx Picture Publisher, i pro další programy pro práci s barvami, 
například Colour Dropper, Visual Colour Tuning a různé barevné mapy. 
Copyright © 2017 GRAPHISOFT, všechna práva vyhrazena. ARCHICAD® je registrovaná ochranná známka GRAPHISOFTu. 
Všechny ostatní ochranné známky jsou ve vlastnictví příslušných majitelů.

http://www.graphisoft.com/
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Reklamace 

Program je dodáván “TAK, JAK JE” a může obsahovat chyby. GRAPHISOFT za něj neposkytuje žádnou 
záruku ani odpovědnost žádného druhu. 
Copyright © 2017 GRAPHISOFT, všechna práva vyhrazena. ARCHICAD® je registrovaná ochranná známka GRAPHISOFTu. 
Všechny ostatní ochranné známky jsou ve vlastnictví příslušných majitelů.

http://www.graphisoft.com/
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