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SISÄLTÖ 

1. Yleista          s. 3 

2. Lataus         s. 3 

3. Ka ytto          s. 4 

4. Lisa tietoja        s. 7 
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1. Yleistä 

Lakka Pihakivet GDL –objekti toimii Archicad–ohjelmistossa ja se on tehty helpottamaan seka  no-

peuttamaan suunnittelijan tyo skentelya . Objekti sisa lta a  80 millimetria  paksujen betonikivien tuo-

tevalikoiman ja va rivaihtoehdot.  

 

Va rit ja pintaka sittelyt ovat valokuvatekstuureita ja ne voivat poiketa todellisesta va rityksesta . Be-

tonikivien mitat ovat nimellismittoja ja kivet on ohjelmoitu ilman asennusnystyro ita , jotka on huo-

mioitu sauman leveydessa . Erikoisemmissa ladontakuvioissa voi asennusnystyra t sijaita vastak-

kain. Ta llo in objektin ladontakuvio ja pinta-ala voi poiketa todellisesta asennuksesta, johtuen le-

vea mma sta  saumasta. 

 

Objektin betonikivet ovat kaikilta pinnoiltaan valitun va rin mukaisia. Tuotevalikoiman kivimalleis-

ta osassa on kuitenkin todellisuudessa va ri ainoastaan kiven pintamassassa. Ta ma  on syyta  huomi-

oida jos kivia  ka yteta a n kohteissa, joissa pystysivut ja a va t na kyviin.  

 

Vastuunrajoitus 

 

Vaikka objekti on tehty huolellisesti viimeisimma n tuotetiedon mukaisena ei virheiden mahdolli-

suutta voida sulkea kokonaan pois. Tekija  ei vastaa objektissa mahdollisesti olevista virheista . Koh-

teen suunnittelija on vastuussa GDL–objektin ka yto sta  ja soveltuvuudesta suunnittelukohteessa. 

Lisa tietoja Lakka pihakivista  ja tuotevalikoimasta lo ytyy osoitteesta www.lakka.fi. 

2. Lataus 

Lakka Pihakivet GDL –objektin lataus omalle tyo asemalle: 

 

1. Lataa nettisivuilta www.lakka.fi tiedosto Lakka Pihakivet.lcf koneellesi . 

2. Tallenna lataamasi tiedosto tietokoneellesi. 

3. Avaa Archicad ja lisa a  objekti kirjastoon seuraavasti: 

  Arkisto -> Kirjastot ja objektit -> Kirjastojenhallinta.. -> Lisa a … 

 Valitse objekti tallentamastasi paikasta, jonka ja lkeen hyva ksy lisa ys ok-painikkeella. 

 

GDL objekti na kyy ta ma n ja lkeen projektin kirjastohakemistossa, kun valitset objektitoiminnon. 

Valitsemalla aktiiviseksi Lakka Pihakivet objektin voit aloittaa suunnittelun. 
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3. Käyttö 

Tuotevalinnat tehda a n Lakka Pihakivet –ka ytto liittyma ssa . 

1. Linkki valmistajan nettisivuille, josta lo ytyy ajantasainen tuotetieto. 

2. Tuoteryhma valikko. Valitaan ka ytetta va  tuoteryhma . 

3. Tuotevalikko. Valitaan ka ytetta va  kivimalli. 

4. Va ri / Pintaka sittely. Valitaan tuotteen va ri (tekstuuri). 

5. Ladontamallit (Yleinen / Roomalainen / Suorakaide). Yleinen ladontamalli mahdollistaa suora-

kaiteen muotoisen alueen ta yto n Archicadin yleisilla  rasterivaihtoehdoilla. Roomalainen ja 

suorakaideladonta ovat valittavissa Agora kivilajitelmassa, jotka muodostavat kolmesta eri ko-

koisesta kivesta  ladontakuvion. 

6. Kallistus, jolla voidaan asentaa tuote vaakatasosta poikkeavaan kulmaan. Kallistuksen suuntaa 

saa muutettua vaihtamalla asennon suuntaa (x/y). Objektin vaakatason asentoa voidaan muut-

taa esikatselu– ja sijoitus va lilehdelta  lo ytyva lla  kierto-ominaisuudella. Kallistus vaikuttaa yk-

sitta iseen tuotevalintaan, joten kallistettujen alueiden osalta ladontaa joudutaan muokkaa-

maan 3D na kyma ssa . Isompien kallistettujen alueiden tekeminen nopeutuu ka ytetta essa  tuote-

ryhma – ja ladontavalintana ”Yleinen” valintaa. 

7. Mitat. Vakioita, jotka tulevat tuotevalinnan mukaisesti. Jos tuoteryhma ksi valitaan ”Yleinen” 

ovat A ja B mitta sa a detta vissa . Ta llo in on syyta  huomioida, etta  oletusmitat eiva t ole tuoteva-

linnan mukaisia! 

8. Piirtovalinnat, joilla voidaan asettaa rastereita ja havainnollistaa 2D –piirta mista . 
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Objektin ominaisuuksia 3D na kyma ssa  voidaan sa a ta a  parametrit sivulla. 

1. 2D-apupisteiden na kyminen 3D-na kyma ssa  voidaan valita. 

2. Lakka va rit perustuvat valokuvatekstuureihin ja voivat kokonsa puolesta isoissa alueissa hi-

dastaa tyo skentelya  3D na kyma ssa . Tekstuurin (Lakka va rit) voi kytkea  pois, jolloin voimassa 

ovat Archicadin perusasetukset. 

3. Mika li suunnittelu halutaan tehda  pelka sta a n 2D na kyma ssa  voidaan 3D na kyminen kytkea  

kokonaan pois. 

4. Ka ytetta essa  tuoteryhma valintana Yleinen –valintaa, voidaan parametreista  valita myo s lei-

kattu kivi asetus aktiiviseksi. Ta llo in suorakaideobjektin toinen pystysivu leikkautuu viisteek-

si alkaen sivumitan puoliva lista . 

 

HUOM! Tuoteryhma  ”Yleinen” on tarkoitettu pa a asiassa nopeaan laatoitusalueen piirta miseen, jos-

sa objektin mittoina ka yteta a n yleensa  laatoitettavan alueen mittoja. Objektia voidaan venytta a  

myo s tartuntapisteista a n haluttuun mittaan. Ta ma n vuoksi ko. valinnalla tuotteeseen ei tule na ky-

viin tuotevalinnan mukaisia mahdollisia viisteita  tai nurkkapyo ristyksia .  
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Valitun tuotteen esikatselu ja sijoittelu valinnat tehda a n Esikatselu ja sijoitus - va lilehdella . 

1. Objektin sijoituskerroksen ja korkojen valinta. 

2. Valitun tuotteen mittatiedot, jotka ovat vakioita. 

3. Tuotteen esikatselun painikkeet. 

4. Tuotteen asennuksen kulman sa a to , jolla voidaan kierta a  tuotetta haluttuun asentoon. 

5. Kiinnityspisteet, joiden avulla tuotteen sijoittelu kohdennetaan. 

6. Va lilehti, jossa voidaan sa a ta a  mm. viiva-asetuksia ja leikkausta ytteita . 

7. Va lilehti, jossa voidaan asettaa 3D-na kyma ssa  tuotteelle ohjelmiston perusva rit. 

8. Va lilehti, jossa voidaan sa a ta a  objektin tunnisteita. 
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Suunnittelussa ka ytettyjen nimikkeiden ma a ra tiedot saadaan valikosta Dokumentti ->                   

Nimikkeet -> Elementtitaulukot ja ma a ra luettelot ->  Nimikkeet -> Peruslista. 

 

Valinnan ja lkeen avautuu ma a ra tietolistaus, jossa on suunnittelussa ka ytettyjen tuotteiden ma a ra -

tiedot pinta-alana ja kappaleina (Agorakivissa  pelka sta a n pinta-ala) alla olevan kuvan mukaisesti. 

Lisa ksi tuotevalinnan mukaan on  listauksessa valmistajan tuotekoodi ilman valmistavan tehtaan 

numerotunnusta.  

4. Lisätietoja 

Lakan Betonin pihakivista , suunnittelusta ja asentamisesta saat lisa tietoja betonituotteiden myyn-

nista   0207 481 252. 

 

 




