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Νέες λειτουργίες:
›	 Αναβαθμίσεις:
 - Λειτουργία αλλαγής χρωμάτων και γρήγορη εισαγωγή υφής στο  3D παράθυρο 
  μέσω του "drag and drop". 
 - Θέαση του τρισδιάστατου παραθύρου σε ένα ξεχωριστό παράθυρο (για παράδειγμα,
  απεικόνιση ταυτόχρονα σε μια δεύτερη οθόνη). 
 - Βελτιωμένη τρισδιάστατη προεπισκόπηση των στοιχείων (στις ιδιότητες στοιχείων) 
  για οπτικοποίηση χρωμάτων και κρυφών γραμμών. 
 - Βελτιωμένη προεπισκόπηση στοιχείων (στο αρχείο χρήστη) για θέαση χρωμάτων 
  και κρυφών γραμμών.
 - Αυτόματη αλλαγή διαστάσεων σε πραγματικό χρόνο (κάτοψης και πλάγιας όψης), 
  σε περίπτωση μετακίνησης αντικειμένων.
 - Νέα μάσκα για την επιλογή Μοντέλου σε έργο.
 - Νέα διαχείριση για την απευθείας λήψη και εισαγωγή πακέτων εξωτερικής 
  βιβλιοθήκης (Συνεργατών).
 - Νέα διαχείριση των μονάδων μέτρησης σε ίντσες.
 - Ενεργοποίηση της εντολής Macro στοιχείων κάνοντας κλικ στο αντικείμενο 
  (για ενεργοποίηση: Προτιμήσεις => παράθυρο αυτόματου macro στοιχείου). 
 - Επιτάχυνση στη φόρτωση του "Bitmap in the scene/project" στο αρχείο υλικών. 
 - Αυτόματη αντιστοίχιση της τραχύτητας στην επιφάνεια του υλικού.
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> Θέαση του τρισδιάστατου παραθύρου σε ένα ξεχωριστό παράθυρο

> Λειτουργία αλλαγής χρωμάτων και γρήγορη εισαγωγή υφής στο  3D παράθυρο μέσω του "drag and drop"  



›	 Ανανεωμένη	βιβλιοθήκη	συνεργατών:
 - Bauline
 - Garofoli
 - Migliorino

› Κοινά	Βοηθήματα:
 -  Ενσωματωμένος νεροχύτης για κουζίνες 
 -  Εστίες με ενσωματωμένο απορροφητήρα (στις Οικιακές Συσκευές) 
 -  Αξεσουάρ κουζίνας (στα Αξεσουάρ Κουζίνας) 
 -  Συρόμενες πόρτες για ντουζιέρες (στα Αξεσουάρ Μπάνιου) 
 -  Πόρτες για γκαράζ (στα Εξωτερικά Αξεσουάρ) 
 -  Αλεξήλια (Περσίδες) (στα Αξεσουάρ Εξωτερικού Χώρου) 
 -  Εξοπλισμένο πακέτο για πάγκο κουζίνας (στα Αξεσουάρ Κουζίνας) 
 -  “Ελεύθερα” ενεργειακά τζάκια 
 -  Αξεσουάρ για καταστήματα 
 -  Κεκλιμένη οροφή με δοκάρια και φεγγίτη (κλίση κεκλιμένης οροφής 
  με δοκάρια Τύπου 1)
 - Στέγη για οροφή με φεγγίτη 
 -  Τριγωνικό άνοιγμα που ταιριάζει σε άνοιγμα 2 πλευρών 
  (Πολύγωνα αποκοπής για τοίχους)

› Μοντέλα	κουζίνας	με	αλλαγή	πόρτας:	
 - Νέοι τύποι για Στήλες Ερμαρίων

› Μοντέλα	μπάνιου	με	αλλαγή	πόρτας:	
 -  Νέος διαμορφωτής μοντέλου 
 -  Μόνο ένας κατάλογος για μοντέρνα και κλασικά μπάνια 
 -  Νέες παραδοσιακές και σύγχρονες πόρτες 
 -  Νέα πόμολα 
 -  Ανανεωμένοι πάγκοι, ενσωματωμένοι νιπτήρες και ημιχωνευτοί παραμετρικοί νιπτήρες

› Ανανεωμένο	φινίρισμα	Fenix	

Νέα 3D αντικείμενα
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