
  

 

 

 

 

Instrukcja do Bibliotek kolorów PPG – Voice of Colour - SIGMA 
COATINGS do programów: AutoCAD®, 3ds Max®, Revit®, 
ArchiCAD®, SketchUp®  
 

AutoCAD®  

Aby uzyskać dostęp do kolorów zdefiniowanych w palecie, należy:  

1. Rozwinąć główne menu i kliknąć „Opcje” 

2. W oknie dialogowym „Opcje”, na karcie „Pliki”, kliknąć „Położenie palety 

kolorów”.  

3. Kliknąć przycisk „Dodaj”, aby dodać nowe położenie palet kolorów.  

4. W pustym polu tekstowym podać nowe położenie.  

5. Kliknąć przycisk OK.  

  

Paleta kolorów jest dostępna poprzez okno dialogowe „Wybierz kolor”, zakładka  

„Paleta kolorów”  

 

 

Aby uzyskać dostęp do kolorów zdefiniowanych w palecie, należy: 

1. Kliknąć menu „Rendering Material/Map Browser...".  

2. W oknie dialogowym „Material/Map Browser” w polu „Browse from:” kliknąć „Mtl 

Library” 

3. W polu „File” kliknąć „Open…” 

4. W oknie dialogowym „Open Material Library” wybrać zapisany plik palety  

 kolorów.  

 

 

 



 

 

 

 

Uwaga: pliki bibliotek zostały utworzone w wersji Revit® 2017 

Aby uzyskać dostęp do biblioteki materiałów, należy:  

1. Otworzyć plik „biblioteki materiałów (.rvt)”;  

2. W projekcie docelowym kliknąć kolejno kartę „Zarządzaj”, „panel Ustawienia”, 

„Przenieś standardy projektu”; 

3. W oknie dialogowym zaznaczyć „Materiały”; 

4. Kliknąć przycisk „OK.” 

  

 

 

 

 

 

Uwaga: pliki bibliotek zostały utworzone w wersjach ARCHICAD® 21, 22. Prosimy 

przy instalacji o zwrócenie uwagi na wersję oprogramowania.  

 

Aby uzyskać dostęp do kolorów zdefiniowanych w palecie, należy:     

1. Uruchomić aplikację ARCHICAD® i otworzyć zapisany plik; 

2. Grupy kolorów zostały przypisane do kolejnych kondygnacji w strukturze 

projektu; 

3. Na płaszczyźnie (rzędnej) każdej kondygnacji znajdują się próbki kolorów 

należących do danej grupy;  

4. Aby wprowadzić kolor do nowego projektu należy:  

4.1. otworzyć równolegle docelowy plik projektu ARCHICAD; 

4.2. zaznaczyć wybrane próbki kolorów na rzucie;  

4.3. skopiować (Ctrl/Cmd +c) zaznaczenie do schowka (Uwaga! 

funkcja kopiowanie nie działa w oknie 3D); 

4.4. wkleić zawartość schowka do drugiego (docelowego) pliku 

projektu ARCHICAD; 

4.5. W zestawie dostępnych kolorów (Atrybuty wykończeń) 

docelowego pliku projektu pojawią się kolory, przypisane do 

skopiowanych obiektów próbek  

 

 

 



 

 

Aby uzyskać dostęp do biblioteki materiałów, należy:  

OPCJA 1 

1. Przekopiować wybrany folder na dysk C do folderu SketchUp 

C:\Users\[nazwa_użytkownika]\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 

2018\SketchUp\Materials; 

2. W zasobniku domyślnym rozwinąć wstążkę „Materiały”; 

3. W polu „Zaznacz” wybrać nazwę folderu, w którym znajdują się materiały.  

 

OPCJA 2 

1. W zasobniku domyślnym rozwinąć wstążkę „Materiały”; 

2. W polu „Zaznacz” kliknąć strzałkę „Szczegóły” i wybrać opcję „Otwórz” lub 

„utwórz materiały”, następnie wskazać folder docelowy. 

 

  


