
Instrukcja instalacji Palety Barw KOSBUD dla AutoCAD-a. 

 

Aplikacja Paleta Barw KOSBUD jest dodatkiem typu plug-in dla AutoCAD-a w wersjach: 

1. AutoCAD 2013 

2. AutoCAD 2014 

3. AutoCAD 2015 

4. AutoCAD 2016 

Aby poprawnie zainstalować aplikację należy mieć zainstalowanego AutoCAD-a w jednej z 

powyższych wersji lub odpowiednią wersję branżową np. AutoCad Mechanical. 

Proces instalacji 

1. Po pobraniu archiwum Palety Barw KOSBUD.7zip ze strony www.kosbud.com.pl 

należy archiwum to rozpakować programem archiwizacyjnym (7zip). 

2. Po rozpakowaniu otrzymamy folder Paleta KOSBUD zawierający program instalacyjny 

oraz folder Program jak pokazano poniżej 

 
 

3. Uruchamiamy program „Instalator KOSBUD.exe”. Pokazuje się okno dialogowe 

instalatora 

 
Instalator automatycznie rozpozna właściwą wersję AutoCAD-a zainstalowaną na 

komputerze. Jeżeli na komputerze jest zainstalowanych kilka wersji właściwą wersję można 

wybrać z listy dostępnej w oknie instalacyjnym. 

http://www.kosbud.com.pl/


 

4. Aplikacja zostanie zainstalowana w katalogu 

C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\KOSBUD\ 

 
5. Aby rozpocząć proces instalacyjny należy kliknąć na przycisk „Instaluj” – proces ten 

może potrwać około 1min. 

Jeżeli chcemy anulować instalację klikamy przycisk „Anuluj” 

Po rozpoczęciu instalacji procesu nie można przerwać! 

6. Po zakończeniu instalacji pokaże się komunikat, klikając w nim przycisk „OK” 

kończymy instalację. 

 

Pierwsze uruchomienie AutoCAD-a (po zakończeniu instalacji Palet 

Barw KOSBUD” 

1. Po uruchomieniu aplikacja Paleta Barw KOSBUD jest już dostępna z linii komend 

używając polecenia „KOSBUD” 

2. Aby dodać do AutoCAD-a panel z narzędziami oraz Pasek narzędziowy należy wczytać 

plik kosbud.cuix, który został skopiowany w powyżej podaną lokalizację. 

Katalog „c:\ProgramData” jest folderem ukrytym. Upewnij się że katalog ten widać 

w oknach Windows. Jeśli nie ma takiego folderu należy za pomocą „Opcji” zmienić 

ustawienia widoczności folderów i dysków. 

 
 

3. Aby wczytać plik kosbud.cuix należy w linii komend AutoCAD wpisać polecenie 

„WCZYTAJCUI”, (wersja angielska „CUILOAD”) 

 



 

W oknie dialogowym nacisnąć przycisk „Przeglądaj” (1) wskazując plik w folderze 

instalacyjny jak podano powyżej. 

 

 
 

Wybrany plik cuix potwierdzić przyciskiem „Wczytaj” 

Po zamknięciu okna AutoCad będzie gotowy do pracy z aplikacją „Paleta Barw KOSBUD” 

 

 
AutoCAD w wersji ze wstążkami. Dostępny jest również Pasek narzędziowy jak w 

wersji standardowej. Pasek ten można wyłączyć lub przesunąć w dowolne miejsce 

interfejsu AutoCAD-a. 

 

 
AutoCAD w wersji Standardowej (Paski narzędziowe). Powstały Pasek narzędziowy 

można przesunąć w dowolne miejsce interfejsu AUtoCAD-a. 
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