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O programu 

 

Room Arranger je malý a kompaktní kousek softwaru. Přesto vám umožní navrhnout téměř 

cokoli vás napadne. Až pochopíte základy, je snadné to v něm rozjet. Room Arranger má 

jednoduché uživatelské rozhraní a je snadné s ním pracovat. Nemůžete najít nějaký kus 

nábytku v programu, lze jej stáhnout v on-line v knihovně. 

Téměř všechny funkce mají klávesové zkratky, takže se můžete naučit být v Room Arrangeru 

hodně produktivní.  

3D zobrazení 

Ve 3D získáte z vašeho návrhu lepší dojem. Room Arranger vám umožní nejen létat kolem 

scény, ale i jí procházet jako v realitě.  

Mimochodem, víte, že můžete mít v jednom projektu i víc pater?  

Vícejazyčnost 

Ačkoli je Room Arranger snadný sám o sobě, je vyvíjen v České republice, tak mu snad 

budete rozumět ještě líp. Všechny jazykové mutace jsou zahrnuty přímo v hlavním 

instalačním balíčku.  

Překlady poskytují domorodí fanoušci.  

Dostupnost 

Necháme vás používat náš plně funkční software po dobu 30 dní zcela zdarma bez omezení. 

Poté, pokud jste s ním spokojení, si musíte svou licenci zaregistrovat. Poplatek je pod 400 Kč, 

což se nám zdá i dost málo za program tohoto typu.  

A nejlepší je, že pak všechny budoucí aktualizace jsou zadarmo.  
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