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1 Wstęp 

Możliwość zmian wyglądu sklepu w jednym miejscu to rozwiązanie ułatwiające i przyspieszające 

tworzenie nowego sklepu. Tak właśnie powstał obszar szablony. Jest to miejsce, w którym 

zaawansowani użytkownicy mogą znaleźć narzędzia, które pozwalają na daleko idące modyfikacje 

układu sklepu oraz poszczególnych jego elementów.  

Jeżeli domyślny układ sklepu nie sprawdza się w Twoim przypadku, jeżeli chciałbyś uzyskać unikalny 

wygląd pluginów i jeżeli chcesz przyspieszyć wprowadzanie tych modyfikacji, to ten obszar jest właśnie 

dla Ciebie. 

W dalszej części znajdziesz opis obszaru Szablony oraz więcej przykładów jego zastosowania. 

 

 

Uwaga: W Comarch ERP e-Sklep od wersji 7.0.2 wszystkie nowozakładane sklepy mają 
wgrany nowy szablon. 

 

 

Uwaga: Obszar Szablony przeznaczony jest dla zaawansowanych użytkowników, którzy 
znają składnię HTML i CSS . 
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1.1 Przykłady zastosowania szablonów: 
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1.2 Przyciski funkcyjne 

Poniżej znajduje się opis przycisków funkcyjnych, które znalazły swoje zastosowanie w opisywanym 

obszarze. 

 

 

 

umożliwia wprowadzanie modyfikacji 

     

zapisuje wprowadzone zmiany 

      

zamyka bieżące okno edycji, nie zapisuje zmian 

  

wpisuje do okna edycji obiektu listę elementów, z których obiekt może być 

zbudowany;  nadpisuje treść znajdującą się w oknie edycji; nie zapisuje 

zmian. 

  

przywraca domyślne ustawienia dla wybranego obiektu, operacja 

nieodwracalna 
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2 Szablony 

Edycja szablonów znajduje się w obszarze Zarządzanie stronami  

 

W obrębie Szablonów mamy dostęp do następujących opcji: 

 Konfiguracja 

 Pluginy 

 Strony 
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2.1 Konfiguracja 

Konfiguracja szablonów sprowadza się do dwóch opcji. 

 
Konfiguracja szablonów 

 

Zaznaczenie opcji Aktywny i zapisanie zmian powoduje włączenie obsługi szablonów w sklepie. 

Po aktywowaniu szablonów możliwe jest wybranie kolejnego parametru global.css.  Parametr ten jest 

odpowiedzialny za dołączanie standardowego pliku arkusza styli css zawartego w plikach: 

• Global.css 

• s.css (plik styli używanych na poszczególnych krokach zamówienia) 

 

 

Uwaga: Przy włączonych szablonach nie są pobierane  style CSS użytkownika  

• CSS użytkownika (Tematy -> CSS użytkownika)  

• CSS użytkownika dla stron (Strony -> Zaawansowane) 

 

Pobierane są dodatkowe ustawienia HTML użytkownika  

• Szablon tagów dodatkowych  

• Tagi dodatkowe dla strony 
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2.2 Pluginy 

 

Pluginy 

 

Obszar Pluginy składa się z dwóch kart: 

 Pluginy - miejsce, gdzie można dokonać edycji pluginów dostępnych w sklepie 

 Domyślny - ustawienia domyślnego układu widgetu i pluginów 
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2.2.1 Edycja pluginu 

Edycji pluginu można dokonać klikając na zakładce Pluginy na przycisk  obok wybranego pluginu. 

Spowoduje to rozwinięcie edytora. 

 

Edytor zawiera: 

1. Pole Aktywny, które umożliwia włączenie lub wyłączenie zmian wprowadzanych w pluginie 

2. Pole edytora, które pozwala na wpisywanie modyfikacji w pluginie 

3. Lista dostępnych elementów 

4. Przyciski funkcyjne 

a. Generuj – wstawia do edytora dostępne elementy 

b. Przywróć domyślne – przywraca domyślny układ pluginu zdefiniowany na zakładce Domyślny 

c. Zapisz – zapisuje wprowadzone zmiany 

d. Anuluj – zamyka edytor bez wprowadzania zmian 

 

W powyższym edytorze przedstawiono edycję widgetu, wraz z jego składowymi elementami
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Obszar edycji pluginu może zawierać kilka edytorów odpowiedzialnych za różne elementy pluginu i jego 

różne stany. Prostsze pluginy zawierają tylko edycję elementu widget, zaś bardzie rozbudowane 

zawierają dodatkowe edytory np. wygląd pluginu zaloguj przed i po zalogowaniu użytkownika. 

 

2.2.2 Składnia zastosowana przy edycji pluginów 

Na przykładzie pluginu zaloguj przedstawiona zostanie składnia stosowana przy edycji pluginów. 

 

Edycja pluginów opiera się na składni HTML i CSS, oraz na następujących dodatkowych elementach: 

 <cdn_t id=”element” /> - wstawia w podanym miejscu element o podanym id, które można 
wybrać z listy dostępnych 

 

 

Przykład 
 W celu wstawienia kontrolki umożlwiającej wpisanie loginu należy w polu edycji dopisać 

następujący fragment kodu <cdn_t id=”username” /> 

 

 <cdn_t:loc id=”napis” /> - wstawia w podanym miejscu lokalizowany (tłumaczony w zależności 
od wybranego języka) napis o podanym id, frazy można edytować w obszarze Konfiguracja/Konfiguracja 
sklepu/Języki edycja 

 

 

Przykład 
 W celu wstawienia napisu ‘hasło’ , który w zależności od wybranego w sklepie języka będzie się 

zmieniał, należy użyć następującego fragmentu <cdn_t:loc id=”ComPassword” /> 
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Uwaga: Wielkość liter w ID ma znaczenie, należy zwracać uwagę na małe i duże litery 
podczas uzupełniania  

 

 

Uwaga: Tag <cdn_t:loc id="" /> nie jest obsługiwany w obiekcie Widget (Pluginy – 
Domyślny – Widget) 

 

2.2.3 Definiowanie domyślnego układu pluginu 

Na zakładce Domyślny można zdefiniować domyślny układ zarówno całego widgetu, jak i poszczególnych 

pluginów. Edycji można dokonać klikając na podwójną strzałkę po prawej stronie. 

 

Wybierając edycję elementu Widget pojawi się okno edytora, zdefiniowany tutaj układ będzie 

przenoszony na nowo tworzone widgety i na istniejące po użyciu na nich funkcji Przywróć domyślne. 
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Uwaga: Funkcja Przywróć domyślne  na zakładce w której definiuje się widok domyślny 
przywraca układ domyślny zdefiniowany w kodzie sklepu.  

 
Edycji domyślnego układu pluginów dokonuje się poprzez rozwinięcie za pomocą strzałek listy pluginów 
i wybrania edycji pożądanego pluginu, dalej edycja odbywa się analogicznie jak w przypadku zmian 
w pluginach. 
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2.3 Strony 

 

Strony 

 

Obszar Strony składa się z dwóch kart: 

 Strony - miejsce, gdzie można dokonać edycji poszczególnych stron sklepu 

 Domyślny – pozwala zdefiniować domyślny układ dla stron i domyślne style CSS 
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2.3.1 Edycja strony 

Edycji wybranej strony można dokonać klikając na zakładce Strony na przycisk  obok wybranej 

strony. Spowoduje to rozwinięcie edytora. 

 

Edytor zawiera: 

1. Pole aktywujące style CSS wpisane w edytorze poniżej 

2. Edytor CSS, który pozwala dopisać style do danej strony 
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3. Przyciski funkcyjne edytora CSS 

a. Przywróć domyślne – uzupełnia edytor CSS domyślnymi wartościami uzupełnionymi na zakładce 
Domyślny 

b. Zapisz – zapisuje wprowadzone zmiany 

c. Anuluj – zamyka edytor bez wprowadzania zmian 

4. Pole aktywujące układ strony zapisany w edytorze poniżej 

5. Edytor HTML strony, umożliwiający dowolne zmiany układu strony 

6. Lista elementów strony możliwych do zastosowania na stronie 

7. Przyciski funkcyjne edytora HTML 

a. Generuj – wstawia do edytora dostępne elementy 

b. Przywróć domyślne – uzupełnia edytor HTML domyślnymi wartościami uzupełnionymi na 
zakładce Domyślny 

c. Zapisz – zapisuje wprowadzone zmiany 

d. Anuluj - zamyka edytor bez wprowadzania zmian 

 

 

Uwaga: W Comarch ERP e-Sklep od wersji 7.0.2 dodatkowo pojawiła się możliwość  
zdefiniowania dla każdej ze stron tagów dodatkowych.  

 

Tagi te są przypisane do danego szablonu.  

 

 

2.3.2 Składnia zastosowana przy edycji stron 

Poniżej przedstawiono przykład edycji strony głównej. 
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W powyższym przykładzie strona zbudowana jest za pomocą tagów <div> , które zawierają kolejne 

sekcje strony i są opisane klasami, które warunkują ich położenie i wygląd. Edycja opiera się na języku 

HTML, dodatkowo zastosowano tag <cdn_t id=”” />. Za pomocą tego tagu wstawia się boksy z 

widgetami. Zmiany układu widgetów pomiędzy konkretnymi boksami dokonuje się w obszarze 

Zarządzanie stronami/Pluginy/Strony edytując poszczególne strony. 
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W powyższym edytorze widgety przemieszczamy pomiędzy boksami za pomocą metody przeciągnij 

i upuść. Obok każdego z widgetów widnieje w nawiasie jego unikalne id. Numer ten jest również 

używany w CSS Id takiego widgetu w postaci przykładowo dla nagłówka strony #i2. Opierając się o takie 

Id tworzy się dla nich style. 

 

2.3.3 Definiowanie domyślnego układu strony 

Na zakładce Domyślny istnieje możliwość zdefiniowania układu strony, wstawienia dodatkowych tagów  

i styli CSS, które będą używane na nowotworzonych stronach i wpisywane do istniejących po użyciu 

funkcji Przywróć domyślne. Edycji wartości domyślnych dokonuje się po kliknięciu na podwójną strzałkę 

po prawej stronie.  
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Klikając na podwójną strzałkę obok sekcji CSS rozwija się edytor, który pozwala na zdefiniowanie 

domyślnych styli CSS. Edycji dokonujemy analogicznie jak podczas edycji styli na poszczególnych 

stronach. 

 

 

Przykład 
 Podczas edycji styli CSS warto używać komentarzy w postaci /*komentarz*/ co ułatwia identyfikację 
zdefiniowanych reguł 

 
Poniżej styli CSS można dodać Tagi dodatkowe, które będą powiązane z danym szablonem. Jest to 
odpowiednik Szablonu tagów dodatkowych dla tworzonych szablonów. 
 

 
 
 
Klikając na podwójna strzałkę na belce Strona otwiera się edytor HTML pozwalający zdefiniować 
domyślny układ nowych stron oraz zmianę układu istniejących po wybraniu na nich opcji Przywróć 
domyślne. 
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Użycie w tym edytorze przycisku Przywróć domyślne powoduje zmianę tekstu w edytorze na 
zdefiniowany w kodzie sklepu. 
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2.4 Wersja mobilna 

Modyfikacji wersji mobilnej dokonujemy w obszarze Konfiguracja > Mobilna wersja > Konfiguracja. 

Na zakładce Nagłówek wprowadzamy tekst, który pojawi się na górze każdej ze stron, oraz wgrywamy 

logo naszego sklepu dla wersji mobilnej.  

 

 

Kolejna zakładka Grafika pozwala na wgranie grafiki dla wersji mobilnej. Grafika ta jest pojedynczym 

plikiem w formacie PNG o wymiarach 478 x 128 pikseli. 
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Zakładka CSS pozwala na wpisanie styli dla wersji mobilnej. Dzięki CSS można zmienić wygląd sklepu dla 

użytkowników mobilnych. 

 

Zakładka Dodatkowe tagi HTML – sekcja HEAD pozwala na dopisanie dowolnych tagów do sekcji HEAD 

wersji mobilnej. 
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3 Przykłady edycji pluginów 

Poniżej znajdą Państwo przykłady edycji kilku pluginów, które stanowią prezentację możliwości 

zastosowania szablonów w Comarch ERP e-Sklep. 

Edycja niektórych elementów wiąże się ze zmianami elementów graficznych w obszarze Zarządzanie 

stronami/Tematy graficzne/Elementy graficzne pluginów. Inne miejsca, gdzie można znaleźć elementy 

graficzne występujące w sklepie, to między innymi  Konfiguracja/Prezentacja asortymentu/Dostępność, 

gdzie znajdują się grafiki dostępności towaru, Konfiguracja/Prezentacja asortymentu/Stany 

magazynowe, gdzie można znaleźć grafiki prezentujące graficznie stany magazynowe. 

W celu użycia w kodzie edytowanych pluginów własnych grafik, można je załadować w Zarządzanie 

treścią/Pliki użytkownika/Lista plików, po załadowaniu pojawi się tam ścieżka dostępu do nich. 

Frazy występujące w sklepie należy edytować w obszarze Konfiguracja/Konfiguracja sklepu/Języki-

edycja. 

Przed przystąpieniem do stylowania danego pluginu, warto go ostatecznie skonfigurować w obszarze 

Zarządzanie stronami/Pluginy/Instancje w edycji danego pluginu na zakładce Konfiguracja oraz określić 

na zakładce Strony miejsce jego występowania w sklepie. Elementy pluginów podlegają stylowaniu w 

obszarze Zarządzanie stronami/Szablony/Strony wraz z całą stroną. 
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3.1 Edycja pluginu Prezentacja produktu 

3.1.1 Konfiguracja 

W tym przykładzie zajmiemy się edycją pluginu Prezentacja produktu. 

1. Przechodzimy do obszaru Zarządzanie stronami/Pluginy/Instancje 

2. Wyszukujemy na liście pluginów ten o nazwie Prezentacja produktu i otwieramy jego edycję  

3. W oknie, które się pojawi, dokonujemy konfiguracji na zakładce Konfiguracja w następujący sposób: 

 

4. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem  

3.1.2 Układ 

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie układu pluginu. 

1. Przechodzimy do obszaru Zarządzanie stronami/Szablony/Pluginy  

2. Na liście na zakładce Pluginy wybieramy edytowany plugin o nazwie Prezentacja produktu i 
dokonujemy jego edycji poprzez wybranie ikony notatnika  

3. Następnie uzupełniamy poszczególne pola następującym kodem: 

a. Widget: 
<div class="wgtHeader"><cdn_t id="title" /></div> 

<div class="wgtContent"><cdn_t id="content" /></div> 
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b. Identyfikator: ProductDetailsHeader 
<div class="breadcrumbs"><cdn_t id="path" /></div> 

<div class="center"> 

<h1 class="cl"><cdn_t id="name" /></h1> 

<h3><cdn_t id="code" /></h3></div> 

 

c. Identyfikator: ProductDetailsPanel 
<div class="spC1 left"><cdn_t id="newPromo" /><cdn_t 

id="promotion"/></div> 

<div class="pImg spC2 left"> 

<div class="center"><cdn_t id="img" /></div> 

<cdn_t id="media"/> 

</div> 

<div class="spC3 right"> 

<div class="right"><cdn_t id="manufacturer" /></div> 

<div class="clear"></div> 

<cdn_t id="rate" /> 

<div class="mtb4"><cdn_t id="addRate" /></div><br><br> 

<p><cdn_t id="netPrice" /><cdn_t id="shippingCost" /></p> 

<p class="pLabel mtb4"><cdn_t id="priceLabel" /><span 

class="price"> 

<cdn_t id="price" /></span></p> 

<p class="prevPrice"><cdn_t id="previousPrice mtb4" /></p><cdn_t 

id="cart" /> 

<div class="clear"></div><br><br><br> 

<div><cdn_t id="tell"/></div> 

<div><cdn_t id="ask"/></div> 

</div> 

<div class="clear"></div> 

<cdn_t id="details"/> 

 

d. Identyfikator: ProductDetailsCart  
<div class="aTC"> 

<cdn_t id="addToCart" /><cdn_t id="quantity" /> 

</div> 

<div class="clear"></div> 

<div class="tar"> 

<cdn_t id="warehouse" /><cdn_t id="availability" /> 

</div> 

4. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem 

  

 

Uwaga: W przykładzie nie zmieniano wszystkich elementów pluginu. Poprzez odznaczenie 
pola aktywny przy wybranym elemencie pluginu, można wyłączyć wprowadzone w nim 
zmiany. 

 

3.1.3 Stylowanie 

W tym kroku dodajemy w sklepie style, które definiują wygląd pluginu. 

1. Przechodzimy do obszaru Zarządzanie stronami/Szablony/Strony  

2. Na liście stron wybieramy stronę, na której występuje edytowany plugin i rozpoczynamy jej edycję 
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3.  W CSS wklejamy następujący kod: 
 

/*początek stylu*/ 

.product.cp_txt h3{color:gray;} 

.left{float:left;} 

.right{float:right} 

.tal{text-align:left;} 

.tar{text-align:right;} 

.tar table{float:right;} 

.center{margin:0 auto; text-

align:center;} 

.promo a, .new a{height:30px; 

width:80px; 

background:#f4c13d;display:block; 

color:#fff; padding-left:10px; line-

height:30px; text-transform:uppercase; 

-webkit-transition: all 80ms linear; 

-moz-transition: all 80ms linear; 

-ms-transition: all 80ms linear; 

-o-transition: all 80ms linear; 

transition: all 80ms linear; 

} 

.new a{background:#f4633d } 

.promo a:hover, .new 

a:hover{height:30px; width:85px; 

background:#e8a800; text-decoration: 

none;} 

.new a:hover{background:#e83000 } 

.productMedia span.tab{display:none;} 

.productMedia div.tabc{border:0;} 

.productMedia table tr td{height:150px; 

width:150px; background:#fff; border:2px 

solid #fff;} 

.productMedia table tr td img{border:0 

!important;} 

.productMedia table tr 

td:hover{border:2px solid #006293;} 

.plgProduct .iAdd{display:none;} 

.plgProduct .cur_pt{display:inline;} 

.spC1{width:10%;min-height:1px;} 

.spC2{width:56%;} 

.spC3{width:31%; margin-right:3%; text-

align:right;color:#666;} 

.spC3 span.cur_pt{} 

.tx_und:after { 

content: " mamy jeszcze"; 

} 

.spC3 .aTC{/*background: #3298c9;*/ 

width:245px; height:40px; line-height: 

40px; color: #fff; padding:0 10px; font-

size: 14px;/*border:2px solid 

#76c2e6;*/float: right;  

-webkit-transition: all 180ms linear; 

-moz-transition: all 180ms linear; 

-ms-transition: all 180ms linear; 

 -o-transition: all 180ms linear; 

transition: all 180ms linear; /*-

webkit-box-sizing: border-box; 

-moz-box-sizing: border-box;  

box-sizing: border-box; */ 

/* IE9 SVG, needs conditional override 

of 'filter' to 'none' */ 

background: 

url(data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdm

Vyc2lvbj0iMS4wIiA/Pgo8c3ZnIHhtbG5zPSJodH

RwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyIgd2lkdG

g9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgdmlld0JveD

0iMCAwIDEgMSIgcHJlc2VydmVBc3BlY3RSYXRpbz

0ibm9uZSI+CiAgPGxpbmVhckdyYWRpZW50IGlkPS

JncmFkLXVjZ2ctZ2VuZXJhdGVkIiBncmFkaWVudF

VuaXRzPSJ1c2VyU3BhY2VPblVzZSIgeDE9IjAlIi

B5MT0iMCUiIHgyPSIwJSIgeTI9IjEwMCUiPgogIC

AgPHN0b3Agb2Zmc2V0PSIwJSIgc3RvcC1jb2xvcj

0iIzI0OGFiYiIgc3RvcC1vcGFjaXR5PSIwLjgiLz

4KICAgIDxzdG9wIG9mZnNldD0iMTAwJSIgc3RvcC

1jb2xvcj0iIzAwNjI5MyIgc3RvcC1vcGFjaXR5PS

IwLjgiLz4KICA8L2xpbmVhckdyYWRpZW50PgogID

xyZWN0IHg9IjAiIHk9IjAiIHdpZHRoPSIxIiBoZW

lnaHQ9IjEiIGZpbGw9InVybCgjZ3JhZC11Y2dnLW

dlbmVyYXRlZCkiIC8+Cjwvc3ZnPg==); 

background: -moz-linear-gradient(top,  

rgba(36,138,187,0.8) 0%, 

rgba(0,98,147,0.8) 100%); /* FF3.6+ */ 

background: -webkit-gradient(linear, 

left top, left bottom, color-

stop(0%,rgba(36,138,187,0.8)), color-

stop(100%,rgba(0,98,147,0.8))); /* 

Chrome,Safari4+ */ 

background: -webkit-linear-gradient(top,  

rgba(36,138,187,0.8) 

0%,rgba(0,98,147,0.8) 100%); /* 

Chrome10+,Safari5.1+ */ 

background: -o-linear-gradient(top,  

rgba(36,138,187,0.8) 

0%,rgba(0,98,147,0.8) 100%); /* Opera 

11.10+ */ 

background: -ms-linear-gradient(top,  

rgba(36,138,187,0.8) 

0%,rgba(0,98,147,0.8) 100%); /* IE10+ */ 

background: linear-gradient(to bottom,  

rgba(36,138,187,0.8) 

0%,rgba(0,98,147,0.8) 100%); /* W3C */ 

filter: 

progid:DXImageTransform.Microsoft.gradie

nt( startColorstr='#cc248abb', 

endColorstr='#cc006293',GradientType=0 

); /* IE6-8 */ 

} 

.spC3 .aTC:hover{ padding:0 10px;  

background-color: #006293;} 

.spC3 .aTC a{color:#fff; font-weight: 

bold; display:inline-block; 

height:40px;} 

.spC3 .aTC a:hover{text-decoration: 

none;} 

.spC3 .aTC input{border:1px solid 

#a1cfe6; background: #76c2e6; 

height:20px; color: #fff; -webkit-box-

sizing: border-box; -moz-box-sizing: 

border-box; box-sizing: border-box;} 

.spC3 .aTC img{} 

.spC3 .aTC 

img.imgQtySpin{background:#fff; 

vertical-align:middle; padding: 2px 0; 

margin-bottom:4px; } 

.spC3 .aTC .cur_pt{} 

.pImg .center {height:490px; 

width:490px; display: table-cell; 

vertical-align: middle;} 

.pImg .center img{} 

.pImg .center 

span.b.cur_pt{display:block;} 

img.cur_pt + span.cur_pt, .spC3 

a{padding-left: 4px; line-height: 

18px;color:#006193; font-weight: bold} 

p.pLabel{} 

p.prevPrice{ text-decoration: line-

through;} 
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span.price{color:#E83000; font-size: 

26px; font-weight: bold; margin:0 0 

10px;} 

.productDetails{padding:0 10px;} 

.productDetails 

.cp_tab_on_bg{background: #fff; border-

color:#d8d8d7; color: #006193} 

.mtb4{margin:4px 0;} 

.plgProduct .product{/*-webkit-box-

shadow: inset 5px 0px 8px 2px #ddd; box-

shadow: inset 5px 0px 8px 2px #ddd;*/} 

.productDetails .tabc table.FeaCont 

tbody tr.FeaV td{height: 24px;} 

.productDetails .tabc table.FeaCont 

tbody tr.FeaV td.FeaN:first-

child{width:20%; text-indent: 5px;} 

.productDetails .tabc table.FeaCont 

tbody tr.FeaV:nth-child(even) 

{background: #eee} 

p.FeaTitle {margin:10px 0; font-weight: 

bold; text-transform: uppercase; text-

indent: 5px;} 

.productManufacturer a.cp_txt img, 

.productBrand a.cp_txt 

img{display:block}  

.breadcrumbs{margin:10px 0 10px 10px;} 

.wgtHeader{background-color:#fff;font-

size:18px;color:#006293;line-

height:24px;padding:6px 4px 4px 6px; 

border-bottom:2px solid #ddd;} 

.widget_holder{margin:0 2px; 

background:#fff; -webkit-box-shadow:  

0px 0px 6px 2px #d5d5d5;  box-shadow:  

0px 0px 6px 2px #d5d5d5;}  

.tabc{border-width: 1px; border-style: 

solid; margin-top: -1px; padding:10px 

12px; border-color:#d8d8d7;} 

.plgProduct .product .pImg{float:left;  

min-width:320px; overflow:hidden;} 

/*koniec stylu*/ 

4. Wprowadzone style zatwierdzamy przyciskiem 

 

 

Uwaga: Powyższe style stanowią jedynie przykład, mogą zawierać pewne błędy. Podczas 
tworzenia styli należy brać pod uwagę kwestię, że nie wszystkie przeglądarki poprawnie 
interpretują CSS3.  

 

3.1.4 Elementy dodatkowe 

Może być konieczna edycja elementów graficznych sklepu oraz fraz używanych w pluginie. Zaleca się 

również dodanie szczegółowych atrybutów opisujących towar, oraz dobrych zdjęć. 
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3.1.5 Efekt 
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3.2 Edycja pluginu siatka produktów 

3.2.1 Konfiguracja 

W tym przykładzie zajmiemy się edycją pluginu Siatka produktów. 

1. Przechodzimy do obszaru Zarządzanie stronami/Pluginy/Instancje 

2. Wyszukujemy na liście pluginów ten o nazwie Siatka produktów i otwieramy jego edycję  

3. W oknie, które się pojawi, dokonujemy konfiguracji na zakładce Konfiguracja w następujący sposób: 

 

4. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem  

 

3.2.2 Układ 

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie układu pluginu. 

1. Przechodzimy do obszaru Zarządzanie stronami/Szablony/Pluginy  

2. Na liście na zakładce Pluginy wybieramy edytowany plugin o nazwie Siatka produktów i dokonujemy 
jego edycji poprzez wybranie ikony notatnika  

3. Następnie uzupełniamy poszczególne pola następującym kodem: 

a. Widget 
<div class="wgtHeader"><cdn_t id="title" /></div> 

<div class="wgtContent"><cdn_t id="content" /></div> 

b. Identyfikator: ProductGridList 
<div class="textCenter"><cdn_t id="pager"/></div> 

<cdn_t id="list" /> 
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c. Identyfikator: ProductGridListItem 
<div class="view view-first">  

  <cdn_t id="img" /> 

  <div class="mask">  

    <h2><cdn_t id="name" /></h2>  

    <p> 

    <cdn_t id="price" /><cdn_t id="addToCart"/></p>   

  </div>  

</div> 

4. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem 

 

3.2.3 Stylowanie 

W tym kroku dodajemy w sklepie style, które definiują wygląd pluginu. 

1. Przechodzimy do obszaru Zarządzanie stronami/Szablony/Strony  

2. Na liście stron wybieramy stronę, na której występuje edytowany plugin i rozpoczynamu jej edycję 

3.  W CSS wklejamy następujący kod: 
.view {width: 300px; 

    height: 300px; 

    margin: 10px; 

    float: left; 

    border: 10px solid #F3F3F3; 

    overflow: hidden; 

    position: relative; 

    text-align: center; 

    box-shadow: 1px 1px 2px #000000; 

    cursor: default; } 

.view .mask, .view .content { 

    width: 300px; 

    height: 300px; 

    position: absolute; 

    overflow: hidden; 

    top: 0; 

    left: 0} 

.view img { 

    display: block; 

    position: relative} 

.view h2 { 

    text-transform: uppercase; 

    color: #fff; 

    text-align: center; 

    position: relative; 

    font-size: 20px; 

    padding: 10px; 

    background: rgba(0, 64, 96, 0.8); 

    margin: 20px 0 20px 0;} 

.view p { 

    font-family: Georgia, serif; 

    font-style: italic; 

    font-size: 12px; 

    position: relative; 

    color: #fff; 

    padding: 10px 20px 20px; 

    text-align: center} 

.view-first img { 

    transition: all 0.2s linear;} 

.view-first .mask { 

    opacity: 0; 

    background-color: rgba(90,165,201, 

0.7); 

    transition: all 0.4s ease-in-out;} 

.view-first h2 { 

    transform: translateY(-100px); 

    opacity: 0; 

    transition: all 0.2s ease-in-out;} 

.view-first p { 

    transform: translateY(100px); 

    opacity: 0; 

    transition: all 0.2s linear;} 

.view-first:hover img { 

    transform: scale(1.1);} 

.view-first:hover .mask { 

    opacity: 1;} 

.view-first:hover h2, 

.view-first:hover p { 

    opacity: 1; 

    transform: translateY(0px);} 

.view-first:hover p { 

    transition-delay: 0.1s;} 

.cp_link.cur_pt.lsticrt > img 

{display:none;} 

.b.lstname.cp_link {display: inline-

block; 

    text-decoration: none; 

    color: #fff; 

    text-transform: uppercase; 

    margin-bottom: 0px;} 

.lsticrttxt {display: inline-block; 

    text-decoration: none; 

    background: #004060; 

    font-weight: bold; 

    border: 1px solid #000; 

    color: #fff; 

    padding-top: 15px; 

    width:200px; 
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    height:40px; 

    text-transform: uppercase; 

    margin-top: 25px; 

    margin-bottom: 5px; 

    border-radius: 10px;} 

.lsticrttxt:hover { 

    background: #013650;} 

/*plg grid*/ 

.prodName{font-size:1.1em;font-

weight:bold;} 

/*plg grid2*/ 

.prodGrid {overflow:hidden; text-align: 

center;} 

.prodGrid .p 

{float:left;overflow:hidden;padding: 

0px;margin:0px;} 

.prodGrid .pb {padding: 2px; margin:1px; 

overflow: hidden;} 

.prodGrid .p .brd{border-style: solid; 

border-width: 1px;} 

.prodGrid .p .lstname{display: block; 

height: 34px;overflow: hidden;} 

.prodGrid .p .pprc{display: block;text-

decoration: line-through;height:17px;} 

.prodGrid .p .prc{display: block; font-

weight: bold; color: #FFF; text-shadow: 

3px 3px 4px #000;} 

.prodGrid .p .bsk .lsticrt 

{display:inline-block; text-align:left;} 

.prodGrid .p .bsk 

.lsticrttxt{position:absolute; margin-

left: 6px;margin-top: 8px; font-weight: 

bold;} 

.prodGrid .p p.img{height:220px;line-

height:220px;} 

.prodGrid .p p.img a{line-height:220px;} 

.prodGrid .p p.img img{vertical-

align:middle;} 

.prodGrid .p .newPromo 

span{display:inline-block; width:24px; 

height:24px;} 

.prodGrid .p .newPromo 

.new{background:transparent 

url("view/pl_new.png") no-repeat 0 0;} 

.prodGrid .p .newPromo 

.promo{background:transparent 

url("view/pl_promo.png") no-repeat 0 0;} 

4. Wprowadzone style zatwierdzamy przyciskiem 

 

3.2.4 Efekt 

W efekcie zmian uzyskujemy plugin, który prezentuje produkty w postaci zdjęć z ramkami. 
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Po najechaniu na wybrany produkt pojawia się na nim jego nazwa, cena i możliwe jest dodanie go do 

koszyka. 
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4 Przykład edycji strony 

W obszarze Zarządzanie stronami/Szablony/Strony można dokonać modyfikacji szablonu strony.  

Zawartość poszczególnych boksów, czyli układ zawartych w nim pluginów na stronie można ustawić w 

obszarze Zarządzanie stronami/Pluginy/Strony. 

Występowanie pluginów na poszczególnych stron konfigurujemy w menu Zarządzanie 

stronami/Pluginy/Instancje, tam właśnie możemy dodać nowe pluginy oraz w edycji poszczególnych 

pluginów na zakładce strony można ustalić, gdzie mają występować poszczególne pluginy. 

W celu użycia w kodzie edytowanych stron własnych grafik, można je załadować w Zarządzanie 

treścią/Pliki użytkownika/Lista plików, po załadowaniu pojawi się tam ścieżka dostępu do nich. 

Edycja szablonu strony obejmuje sekcje body, w celu edycji danych zawartych w sekcji head należy 

przejść do obszaru Zarządzanie stronami/Zarządzanie stronami/ Szablon tagów dodatkowych, w 

którym można dodać tagi do sekcji head wszystkich stron, bądź  Zarządzanie stronami/Zarządzanie 

stronami/Strony, gdzie w edycji poszczególnych stron można uzupełnić dane strony, poprawić 

informacje używane przy pozycjonowaniu oraz na zakładce zaawansowane można dodać tagi do sekcji 

head poszczególnych stron. Warto dobrze uzupełnić pozycje na zakładce pozycjonowanie, co poprawi 

pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach internetowych. 

4.1 Edycja strony głównej 

Poniżej przedstawimy przykład edycji strony głównej sklepu, wraz z krokami koniecznymi do uzyskania 

podobnego efektu. 

 

Uwaga: Warto wykorzystać na stronie możliwości ustawiania widoczności pluginów dla 
klientów zalogowanych i niezalogowanych. W ten sposób można na przykład wyświetlać 
dodatkowe informacje adresowane tylko dla naszych klientów, lub ukrywać dla klientów 
zalogowanych niepotrzebny im obszar rejestracji.  

Dla zalogowanych dodatkowy plugin logowania i nagłówek z linkiem do profilu klienta:  

 

Dla niezalogowanych nagłówek z linkiem do logowania:  
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4.1.1 Konfiguracja 

W tym przykładzie zajmiemy się edycją Strony głównej. 

1. Przechodzimy do obszaru Zarządzanie stronami/Pluginy/Strony 

2. Wyszukujemy na liście Stronę główną i otwieramy jej edycję ikoną notatnika  

3. W obszarze, który się rozwinie dokonujemy rozmieszczenia pluginów w następujący sposób (ważne, 
żeby pluginy znajdowały się tylko we wskazanych boksach, ponieważ w następnym kroku tylko one 
będą edytowane): 

 

Kolejność w boksach nie musi odzwierciedlać kolejności występowania pluginów na stronach, ta 
zależy od zdefiniowanego układu i CSS 

4. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy 

 

4.1.2 Układ 

1. Przechodzimy do obszaru Zarządzanie stronami/Szablony/Strony  

2. Na liście na zakładce Strony wybieramy edytowaną stronę, w naszym przypadku będzie to Strona 
główna i dokonujemy jej edycji poprzez wybranie ikony notatnika  

3. Następnie uzupełniamy poszczególne pole strona w następujący sposób: 
 
<div class="container cp_txt"> 

   <cdn_t id="box_2" /> 

   <cdn_t id="box_1" /> 

   <div class="leftColumn"> 

      <cdn_t id="box_4" /> 
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   </div> 

   <div class="content"> 

      <cdn_t id="box_6" /> 

   </div> 

   <div class="footer"> 

      <cdn_t id="box_12" /> 

   </div> 

</div> 

4. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem 

 

4.1.3 Stylowanie 

1. Przechodzimy do obszaru Zarządzanie stronami/Szablony/Strony  

2. Na liście na zakładce Strony wybieramy edytowaną stronę, w naszym przypadku będzie to Strona 
główna i dokonujemy jej edycji poprzez wybranie ikony notatnika  

3. Następnie uzupełniamy poszczególne pole CSS w następujący sposób: 
 
body{font-family:Arial,Verdana, 

"Helvetica Neue", Helvetica, sans-

serif;font-size:12px;line-

height:17px;margin:0px;padding:0px;

} 

a{text-

decoration:none;}a:hover{text-

decoration: underline;} 

a img{border-width: 0px;} 

p{margin:0px;margin-bottom:2px;} 

/*siatka*/ 

.view { 

    width: 300px; 

    height: 300px; 

    margin: 10px; 

    float: left; 

    border: 10px solid #F3F3F3; 

    overflow: hidden; 

    position: relative; 

    text-align: center; 

    box-shadow: 1px 1px 2px 

#000000; 

    cursor: default;   } 

.view .mask, .view .content { 

    width: 300px; 

    height: 300px; 

    position: absolute; 

    overflow: hidden; 

    top: 0; 

    left: 0} 

.view img { 

    display: block; 

    position: relative} 

.view h2 { 

    text-transform: uppercase; 

    color: #fff; 

    text-align: center; 

    position: relative; 

    font-size: 20px; 

    padding: 10px; 

    background: rgba(0, 64, 96, 

0.8); 

    margin: 20px 0 20px 0;} 

.view p { 

    font-family: Georgia, serif; 

    font-style: italic; 

    font-size: 12px; 

    position: relative; 

    color: #fff; 

    padding: 10px 20px 20px; 

    text-align: center} 

.view-first img { 

    transition: all 0.2s linear;} 

.view-first .mask { 

    opacity: 0; 

    background-color: 

rgba(90,165,201, 0.7); 

    transition: all 0.4s ease-in-

out;} 

.view-first h2 { 

    transform: translateY(-100px); 

    opacity: 0; 

    transition: all 0.2s ease-in-

out;} 

.view-first p { 

    transform: translateY(100px); 

    opacity: 0; 

    transition: all 0.2s linear;} 

.view-first:hover img { 

    transform: scale(1.1);} 

.view-first:hover .mask { 

    opacity: 1;} 

.view-first:hover h2, 

.view-first:hover p { 

    opacity: 1; 

    transform: translateY(0px);} 

.view-first:hover p { 

    transition-delay: 0.1s;} 

.cp_link.cur_pt.lsticrt > img 

{display:none;} 

.b.lstname.cp_link {display: 

inline-block; 

    text-decoration: none; 

    color: #fff; 

    text-transform: uppercase; 

margin-bottom: 0px;} 

.lsticrttxt {display: inline-block; 

    text-decoration: none; 

    background: #004060; 

    font-weight: bold; 

    border: 1px solid #000; 

    color: #fff; 
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    padding-top: 15px; 

    width:200px; 

    height:40px; 

    text-transform: uppercase; 

    margin-top: 25px; 

    margin-bottom: 5px; 

    border-radius: 10px;} 

.lsticrttxt:hover { 

    background: #013650;} 

/*plg grid*/ 

.prodName{font-size:1.1em;font-

weight:bold;} 

/*plg grid2*/ 

.prodGrid {overflow:hidden; text-

align: center;} 

.prodGrid .p 

{float:left;overflow:hidden;padding

: 0px;margin:0px;} 

.prodGrid .pb {padding: 2px; 

margin:1px; overflow: hidden;} 

.prodGrid .p .brd{border-style: 

solid; border-width: 1px;} 

.prodGrid .p .lstname{display: 

block; height: 34px;overflow: 

hidden;} 

.prodGrid .p .pprc{display: 

block;text-decoration: line-

through;height:17px;} 

.prodGrid .p .prc{display: block; 

font-weight: bold; color: #FFF; 

text-shadow: 3px 3px 4px #000;} 

.prodGrid .p .bsk .lsticrt 

{display:inline-block; text-

align:left;} 

.prodGrid .p .bsk 

.lsticrttxt{position:absolute; 

margin-left: 6px;margin-top: 8px; 

font-weight: bold;} 

.prodGrid .p 

p.img{height:220px;line-

height:220px;} 

.prodGrid .p p.img a{line-

height:220px;} 

.prodGrid .p p.img img{vertical-

align:middle;} 

.prodGrid .p .newPromo 

span{display:inline-block; 

width:24px; height:24px;} 

.prodGrid .p .newPromo 

.new{background:transparent 

url("view/pl_new.png") no-repeat 0 

0;} 

.prodGrid .p .newPromo 

.promo{background:transparent 

url("view/pl_promo.png") no-repeat 

0 0;} 

.product.cp_txt h3{color:gray;} 

.left{float:left;} 

.right{float:right} 

.tal{text-align:left;} 

.tar{text-align:right;} 

.tar table{float:right;} 

.center{margin:0 auto; text-

align:center;} 

.promo a, .new a{height:30px; 

width:80px; 

background:#f4c13d;display:block; 

color:#fff; padding-left:10px; 

line-height:30px; text-

transform:uppercase; 

  -webkit-transition: all 

80ms linear; 

  -moz-transition: all 

80ms linear; 

                -ms-transition: all 

80ms linear; 

                -o-transition: all 

80ms linear; 

  transition: all 80ms 

linear;} 

.new a{background:#f4633d } 

.promo a:hover, .new 

a:hover{height:30px; width:85px; 

background:#e8a800; text-

decoration: none;} 

.new a:hover{background:#e83000 } 

.productMedia 

span.tab{display:none;} 

.productMedia div.tabc{border:0;} 

.productMedia table tr 

td{height:150px; width:150px; 

background:#fff; border:2px solid 

#fff;} 

.productMedia table tr td 

img{border:0 !important;} 

.productMedia table tr 

td:hover{border:2px solid #006293;} 

.plgProduct .iAdd{display:none;} 

.plgProduct 

.cur_pt{display:inline;} 

.spC1{width:10%;min-height:1px;} 

.spC2{width:56%;} 

.spC3{width:31%; margin-right:3%; 

text-align:right;color:#666;} 

.spC3 span.cur_pt{} 

.tx_und:after { 

content: " mamy jeszcze";} 

.spC3 .aTC{/*background: #3298c9;*/ 

width:245px; height:40px; line-

height: 40px; color: #fff; 

padding:0 10px; font-size: 

14px;/*border:2px solid 

#76c2e6;*/float: right;  

 -webkit-transition: all 180ms 

linear; 

  -moz-transition: all 

180ms linear; 

        -ms-transition: all 180ms 

linear; 

        -o-transition: all 180ms 

linear; 

  transition: all 180ms 

linear; /*-webkit-box-sizing: 

border-box; 

 -moz-box-sizing: border-box;  

 box-sizing: border-box; */ 

/* IE9 SVG, needs conditional 

override of 'filter' to 'none' */ 

background: 

url(data:image/svg+xml;base64,PD94b

WwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiA/Pgo8c3ZnIHht

bG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDA

wL3N2ZyIgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD

0iMTAwJSIgdmlld0JveD0iMCAwIDEgMSIgc

HJlc2VydmVBc3BlY3RSYXRpbz0ibm9uZSI+

CiAgPGxpbmVhckdyYWRpZW50IGlkPSJncmF

kLXVjZ2ctZ2VuZXJhdGVkIiBncmFkaWVudF

VuaXRzPSJ1c2VyU3BhY2VPblVzZSIgeDE9I

jAlIiB5MT0iMCUiIHgyPSIwJSIgeTI9IjEw

MCUiPgogICAgPHN0b3Agb2Zmc2V0PSIwJSI
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gc3RvcC1jb2xvcj0iIzI0OGFiYiIgc3RvcC

1vcGFjaXR5PSIwLjgiLz4KICAgIDxzdG9wI

G9mZnNldD0iMTAwJSIgc3RvcC1jb2xvcj0i

IzAwNjI5MyIgc3RvcC1vcGFjaXR5PSIwLjg

iLz4KICA8L2xpbmVhckdyYWRpZW50PgogID

xyZWN0IHg9IjAiIHk9IjAiIHdpZHRoPSIxI

iBoZWlnaHQ9IjEiIGZpbGw9InVybCgjZ3Jh

ZC11Y2dnLWdlbmVyYXRlZCkiIC8+Cjwvc3Z

nPg==); 

background: -moz-linear-

gradient(top,  rgba(36,138,187,0.8) 

0%, rgba(0,98,147,0.8) 100%); /* 

FF3.6+ */ 

background: -webkit-

gradient(linear, left top, left 

bottom, color-

stop(0%,rgba(36,138,187,0.8)), 

color-

stop(100%,rgba(0,98,147,0.8))); /* 

Chrome,Safari4+ */ 

background: -webkit-linear-

gradient(top,  rgba(36,138,187,0.8) 

0%,rgba(0,98,147,0.8) 100%); /* 

Chrome10+,Safari5.1+ */ 

background: -o-linear-gradient(top,  

rgba(36,138,187,0.8) 

0%,rgba(0,98,147,0.8) 100%); /* 

Opera 11.10+ */ 

background: -ms-linear-

gradient(top,  rgba(36,138,187,0.8) 

0%,rgba(0,98,147,0.8) 100%); /* 

IE10+ */ 

background: linear-gradient(to 

bottom,  rgba(36,138,187,0.8) 

0%,rgba(0,98,147,0.8) 100%); /* W3C 

*/ 

filter: 

progid:DXImageTransform.Microsoft.g

radient( startColorstr='#cc248abb', 

endColorstr='#cc006293',GradientTyp

e=0 ); /* IE6-8 */} 

.spC3 .aTC:hover{/*border:2px solid 

#006293; background: #248abb;*/ 

padding:0 10px;  

background-color: #006293;} 

  /* - Green Button ---*/ 

#one { 

   background-

color: #d7ff37; 

   background-

image: -moz-linear-gradient(top, 

rgba(229, 255, 174, 0.8), rgba(43, 

182, 0, 0.7)); 

   background-

image: -o-linear-gradient(top, 

rgba(229, 255, 174, 0.8), rgba(43, 

182, 0, 0.7)); 

   background-

image: -webkit-gradient(linear, 

left top, left bottom, 

from(rgba(229, 255, 174, 0.8)), 

to(rgba(43, 182, 0, 0.7))); 

   background-

image: -webkit-linear-gradient(top, 

rgba(229, 255, 174, 0.8), rgba(43, 

182, 0, 0.7)); 

   background-

image: linear-gradient(top, 

rgba(229, 255, 174, 0.8), rgba(43, 

182, 0, 0.7));} 

   

 #one:hover { 

   

 background-color: #42b000; 

   } 

  /* - End Green Button --

-*/ 

.spC3 .aTC a{color:#fff; font-

weight: bold; display:inline-block; 

height:40px;} 

.spC3 .aTC a:hover{text-decoration: 

none;} 

.spC3 .aTC input{border:1px solid 

#a1cfe6; background: #76c2e6; 

height:20px; color: #fff; -webkit-

box-sizing: border-box; -moz-box-

sizing: border-box; box-sizing: 

border-box;} 

.spC3 .aTC img{} 

.spC3 .aTC 

img.imgQtySpin{background:#fff; 

vertical-align:middle; padding: 2px 

0; margin-bottom:4px; } 

.spC3 .aTC .cur_pt{} 

.pImg .center {height:490px; 

width:490px; display: table-cell; 

vertical-align: middle;} 

.pImg .center img{} 

.pImg .center 

span.b.cur_pt{display:block;} 

img.cur_pt + span.cur_pt, .spC3 

a{padding-left: 4px; line-height: 

18px;color:#006193; font-weight: 

bold} 

p.pLabel{} 

p.prevPrice{ text-decoration: line-

through;} 

span.price{color:#E83000; font-

size: 26px; font-weight: bold; 

margin:0 0 10px;} 

 

.productDetails{padding:0 10px;} 

.productDetails 

.cp_tab_on_bg{background: #fff; 

border-color:#d8d8d7; color: 

#006193} 

/**************************/ 

.mtb4{margin:4px 0;} 

.plgProduct .product{/*-webkit-box-

shadow: inset 5px 0px 8px 2px #ddd; 

box-shadow: inset 5px 0px 8px 2px 

#ddd;*/} 

.productDetails .tabc table.FeaCont 

tbody tr.FeaV td{height: 24px;} 

.productDetails .tabc table.FeaCont 

tbody tr.FeaV td.FeaN:first-

child{width:20%; text-indent: 5px;} 

.productDetails .tabc table.FeaCont 

tbody tr.FeaV:nth-child(even) 

{background: #eee} 

/*.productDetails .tabc 

table.FeaCont tbody tr.FeaV:nth-

child(odd) {background: #FFF}*/ 

p.FeaTitle {margin:10px 0; font-

weight: bold; text-transform: 

uppercase; text-indent: 5px;} 

.productManufacturer a.cp_txt img, 

.productBrand a.cp_txt 

img{display:block}  
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.breadcrumbs{margin:10px 0 10px 

10px;} 

#panel_11{display: none;} 

#panel_2.widget_holder{-webkit-box-

shadow: none;  box-shadow: none; 

position: fixed; background:none 

repeat scroll 0 0 rgba(255, 255, 

255, 0.8); z-index: 100;} 

#panel_1.widget_holder{padding-

top:200px;} 

.ovrHdn .bnrHld a img{margin-

bottom:10px;} 

.container{position: relative;} 

.plgHeader{position: relative; z-

index: 1000;} 

.plgHeader 

.eshop_pageHeader{height:40px; 

background: #006293;} 

.plgHeader .eshop_pageHeader 

a.cp_link{width:204px; display: 

inline-block; line-height: 40px; 

margin:0; text-align: left; text-

indent: 30px; font-size: 16px; 

color: #fff;} 

.plgHeader .eshop_pageHeader 

a.cp_link:nth-

child(2){background:#004060;} 

.plgHeader .eshop_pageHeader 

a.cp_link:nth-

child(3){background:#3290c9;} 

.plgHeader .eshop_pageHeader 

a.cp_link:nth-

child(4){background:#1c536e;} 

.plgHeader .eshop_pageHeader 

a.cp_link:nth-

child(5){background:#5aa5c9;} 

.plgHeader .eshop_pageHeader 

a.cp_link:hover{text-decoration: 

none;} 

.plgHeader .eshop_pageHeader 

a.cp_link:first-

child:hover{background:#005681;} 

.plgHeader .eshop_pageHeader 

a.cp_link:nth-

child(2):hover{background:#013650;} 

.plgHeader .eshop_pageHeader 

a.cp_link:nth-

child(3):hover{background:#227fb7;} 

.plgHeader .eshop_pageHeader 

a.cp_link:nth-

child(4):hover{background:#13455e;} 

.plgHeader .eshop_pageHeader 

a.cp_link:nth-

child(5):hover{background:#4795ba;} 

.plgBanner{height: 140px;} 

.plgCart div.wgtHeader, .plgSearch 

div.wgtHeader{display: none;} 

.plgSearch{position: absolute; 

top:95px; left:845px;} 

.plgCart{ position: absolute; 

top:10px; left:810px; border: 2px 

dashed #004060; padding:5px; 

width:185px; height: 62px;} 

.CartViewLast, .CartViewList { 

  display: none;} 

.plgSearch 

input.cp_btn_main_bg.cp_btn_main_br

d.cp_btn_main_txt{background: 

#006293; border:2px solid #006293; 

color:#fff;} 

/**********************************

*********moje 

koniec*****************************

**************/ 

.container{width:1024px;margin:0px 

auto;} 

.leftColumn{float:left;width:220px;

} 

.content{overflow:hidden;} 

.footer{clear:both;} 

 

.disNone{display:none;} 

.ovrHdn{overflow:hidden;} 

.wgtHeader{background-

color:#fff;font-size:18px;/*border-

radius:4px;*/color:#006293;line-

height:24px;padding:6px 4px 4px 

6px; border-bottom:2px solid 

#ddd;}/****************************

***********************************

*****************/ 

.widget_holder{/*margin:2px;*/margi

n:0 2px; background:#fff; -webkit-

box-shadow:  0px 0px 6px 2px 

#d5d5d5;  box-shadow:  0px 0px 6px 

2px #d5d5d5;} 

/**********************************

***********************************

*************/ 

.cp_mnu_link, .cp_link,.mv a,.mh 

a,.tree a{color:#264977;} 

.cp_tab_on_bg{background-

color:#BBB;} 

.cp_txt{color:#006193;} 

.cp_bg{background-color:#A6B9E7;} 

.cp_page_bg{background-

color:#f3f3f3;} 

/**********************************

***********************************

*****************/ 

.cp_watermark{color:#BBB;} 

.cp_vld_txt{color:red;} 

.cp_oddrow_bg{background-

color:#DDF;} 

.clear,.cl{clear:both;} 

.textCenter{text-align:center;} 

.textRight{text-align:right;} 

.b {font-weight:bold;} 

.fr{float:right;} 

.cur_pt,.cur_pt *{cursor:pointer;} 

/*plg header generic*/ 

.plgHeaderGnc .logo{float:left;} 

.plgHeaderGnc .sea{margin-

bottom:16px;text-align:right;} 

.plgHeaderGnc .sea a{font-

size:0.95em;margin-

left:16px;display:block;} 

.plgHeaderGnc .links{text-

align:right;} 

.plgHeaderGnc .lngCurr, 

.plgHeaderGnc .lgnCrt{text-

align:right;margin-top:24px;} 

.plgHeaderGnc 

.dEl>span{display:none;} 

.plgHeaderGnc .dEl>span 

img,.plgHeaderGnc .dEl>span 

b{margin:2px;cursor:pointer;} 

.plgHeaderGnc .dEl:hover 

span{display:inline;position:absolu

te; margin-left:-30px; margin-top: 
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12px; padding: 2px; width: 

28px;text-align: center; border-

width:1px; border-style: solid;} 

.plgHeaderGnc .arr{display:inline-

block;border: solid 3px 

transparent; border-top: solid 3px 

gray; margin-left: 2px; height: 

1px;} 

.plgHeaderGnc .links a{margin-

left:12px;overflow:hidden;} 

/*plg search*/ 

.plgSearch 

.plgSearchTxt{width:120px; 

border:2px solid #006293;} 

/**********************************

***********************************

***********************/ 

.plgSearch a{font-size:0.95em;} 

.plgSearchAdv>div>ul{list-

style:none;padding-left:8px;} 

.plgSearchAdv>div>ul>li{clear:both;

padding-bottom:2px;} 

.plgSearchAdv>div>ul>li>label{width

:150px;display:block;float:left;} 

.plgSearchAdv>div>ul>li 

input[type="text"],.plgSearchAdv>di

v>ul li select{width:240px;} 

.plgSearchAdv>div>ul>li.seaPrice 

input{width:60px;} 

/*plg new promo*/ 

.newPrdGr .p {float:left;text-

align:center;overflow:hidden;} 

.newPrdGr .p .pb{border-

width:1px;border-

style:solid;margin:1px;padding:4px;

} 

.newPrdGr .p 

p.img{height:220px;line-

height:220px;} 

.newPrdGr .p p.img a{line-

height:220px;} 

.newPrdGr .p p.img img{vertical-

align:middle;} 

.newPrdGr .p .prc{font-

weight:bold;font-size:1.1em;} 

.newPrdGr .p .prc,.newPrdGr .p 

.pprc{display:block;} 

.newPrdGr .p .pprc{text-

decoration:line-through;} 

.newPrdGr .p 

.lsticrttxt{position:absolute;font-

weight:bold;margin-top:8px;margin-

left:8px;} 

/*plg lst*/ 

.plgProductListMv 

.descImg{float:left;width:100px;} 

.plgProductListMv .descImg 

img{height:100px;} 

.plgProductListMv .listMvOpts{list-

style:none;padding:0px;margin:0px;} 

.plgProductListMv .listMvOpts 

li{float:left;margin-

left:24px;float:right;} 

.plgProductListMv .listMvPgrTop, 

.plgProductListMv 

.listMvPgrBtm{text-

align:right;margin-top:16px;} 

.plgProductListMv .view 

a{background-image: 

url(view/view.png); background-

repeat: no-repeat; display: inline-

block; width: 21px; height: 19px; 

margin-bottom: -4px;} 

.plgProductListMv .view 

a.act,.plgList .view 

a:hover{background-position: left 

bottom;} 

.plgProductListMv .view 

a.t{background-position: right 

top;} 

.plgProductListMv .view a.t.act, 

.plgList .view 

a.t:hover{background-position: 

right bottom;} 

.plgProductListMv .p {padding: 

0px;margin:0px; overflow: hidden;} 

.plgProductListMv .p .lstcode 

{font-size: 0.8em;} 

.plgProductListMv .p .brd{border-

style: solid; border-width: 1px; 

padding: 4px; margin:1px; overflow: 

hidden;} 

.plgProductListMv .p 

.productUM{font-size:.9em; font-

weight:normal; 

color:#8a8a8a;display: block;} 

.plgProductListMv .p 

.lstname{display:block;font-

size:1.2em;} 

.plgProductListMv .p 

.lstcode{display:block;} 

.plgProductListMv .p .newPromo 

p{display:inline-block; width:24px; 

height:24px;} 

.plgProductListMv .p .newPromo 

.new{background:transparent 

url("view/pl_new.png") no-repeat 0 

0;} 

.plgProductListMv .p .newPromo 

.promo{background:transparent 

url("view/pl_promo.png") no-repeat 

0 0;} 

 

.plgProductListMv .pdrS 

.nfo{float:right;} 

.plgProductListMv .pdrS 

.pImg{float:left;width:240px;} 

.plgProductListMv .pdrS 

.lsticrttxt{position:absolute; 

font-weight:bold;margin-

top:8px;margin-left:8px;} 

.plgProductListMv .pdrS .prc{font-

weight:bold;font-size:1.1em;} 

.plgProductListMv .pdrS 

.desc{display:block;} 

.plgProductListMv .pdrM .p 

{float:left; text-align: center;} 

.plgProductListMv .pdrM .p .nfo 

table{margin:0px auto;} 

/*plg prodPres*/ 

.plgProduct .product 

.nav{float:right;} 

.plgProduct .product 

.pImg{float:left;/*width:320px;*/ 

min-width:320px; overflow:hidden;} 

.plgProduct .product .pImg 

.pdrZoom{margin-left:-32px;} 

/*.plgProduct .product .pImg 

span{display:block;}*/ 
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.plgProduct .product 

.pCart{overflow:hidden;} 

.plgProduct .product .pCart .new, 

.plgProduct .product .pCart 

.promo{background:url("view/pp_new_

long.png") no-repeat scroll left 

center 

transparent;color:#1B1506;font-

size:10px;font-

weight:bold;height:19px;margin:0;pa

dding:7px 0 0 23px;width:80px;} 

.plgProduct .product .pCart 

.promo{background:url("view/pp_prom

o.png") no-repeat scroll left 

center transparent;} 

.plgProduct .product .pCart 

.cloud{background: 

url(view/pp_promot.png) center no-

repeat; text-align: center; 

height:46px; width:46px; line-

height:46px;display:inline-block;} 

.plgProduct .product .pCart 

.prodPrice{margin-top:8px; font-

size:1.2em;} 

.plgProduct .product .pCart 

.productUM{font-size:.9em; font-

weight:normal; 

color:#8a8a8a;display: block;} 

.plgProduct .product .pCart 

.addToCart a{text-

decoration:none;position:absolute;f

ont-weight:bold;font-

size:14px;color:#006193;margin-

top:14px;margin-left:8px;} 

.plgProduct .product .pCart 

.productMulAttr 

select{width:150px;} 

.plgProduct .productForm{list-

style:none;padding:0px;margin:0px;p

adding-left:8px;} 

.plgProduct .productForm li 

label{display:block;float:left;widt

h:200px;} 

.plgProduct .productForm li.labelcb 

label{display:inline;float:none;} 

.plgProduct .productForm 

li.hdr{padding-top:4px;} 

.plgProduct .productForm li.hdr 

label{display:inline;padding:2px;bo

rder-radius:6px;border:solid 1px 

#DDD;float:none;background-

color:#D7D7D7;} 

.plgProduct .productForm li 

input[type="text"],.plgProduct 

.productForm li 

textarea{width:370px;} 

.plgProduct .productFormHdr 

p.hdr{font-size:1.1em;font-

weight:bold;padding:8px;border-

radius:8px;border:solid 1px 

#DDD;display:inline-block;} 

.plgProduct .productFormHdr 

img{max-width:240px;max-

height:240px;} 

/*plg currency*/ 

.currCd{text-align:center;font-

size:1.2em;font-

weight:bold;cursor:default;} 

.currCd>.arr{display:inline-

block;border: solid 3px 

transparent; border-top: solid 3px 

gray; margin-left: 4px; height: 

1px;} 

.currCd>span{display:none;} 

.currCd>span>b{cursor:pointer;paddi

ng:4px;font-size:0.9em;} 

.currCd:hover>span{display:inline;p

osition:absolute; margin-left:-

40px; margin-top: 15px; padding: 

2px; width: 36px;text-align: 

center; border-width:1px; border-

style: solid;z-index:200;} 

/*plg contact form*/ 

.plgContact ul{list-

style:none;padding-left:8px;} 

.plgContact 

ul>li{clear:both;padding-

bottom:2px;} 

.plgContact 

ul>li>input[type="text"],.plgContac

t ul>li>textarea{width:70%;} 

.plgContact 

ul>li>label{width:150px;display:blo

ck;float:left;} 

.plgContact 

ul>li.cntCopy>label{width:auto;disp

lay:inline;float:none;} 

.plgContactFast .cntcFstFrm 

img{vertical-align:top;margin-

right:4px;width:17px;} 

.plgContactFast .customPopup 

ul{list-style:none;padding-

left:8px;} 

.plgContactFast .customPopup 

ul>li{clear:both;padding-

bottom:2px;} 

.plgContactFast .customPopup 

ul>li>input[type="text"],.plgContac

tFast .customPopup 

ul>li>textarea{width:70%;} 

.plgContactFast .customPopup 

ul>li>label{width:150px;display:blo

ck;float:left;} 

.plgContactFast .customPopup 

ul>li.cntCopy>label{width:auto;disp

lay:inline;float:none;} 

/*plg passwordRec*/ 

.plgPasswordRcv div>ul{list-

style:none;padding-left:8px;} 

.plgPasswordRcv 

div>ul>li{clear:both;padding-

bottom:2px;} 

.plgPasswordRcv 

div>ul>li>input[type="text"]{width:

70%;} 

.plgPasswordRcv 

ul>li>label{width:150px;display:blo

ck;float:left;} 

/*plg register, client profile*/ 

.formHeader{border: solid 1px 

#CACACA;background-

color:#3395C6;color:#FFF;border-

radius:5px;font-

size:12px;padding:1px 8px 2px 

8px;font-weight:bold;} 

.formElements{list-

style:none;padding-left:8px;} 

.formElements>li{clear:both;padding

-bottom:2px;} 



 

Szablony 41 v.7.3 

 

.formElements>li>input[type="text"]

,.formElements>li>input[type="passw

ord"],.formElements>li>select{width

:55%;} 

.formElements>li>label{width:150px;

display:block;float:left;} 

.formElements>li.formSmallEl>input[

type="text"]{width:64px;} 

.plgRegister 

.wgtContent{width:80%;margin:0px 

auto;border-radius:12px;background-

color:#DDF;padding:12px;} 

/*login*/ 

.loginForm{padding:0px;margin:0px;} 

.loginForm>li{clear:both;padding-

bottom:2px;} 

.loginForm>li>label{float:left;widt

h:50px;} 

.loginForm>li.rm>label{float:none;} 

/*plg cart*/ 

.plgCart .ttl{float:left;} 

.plgCart .cp_link{cursor:pointer;} 

.plgCart .ttlv{float:right;text-

align:right;} 

.plgCart .qTp{float:right;} 

.plgCart .title{font-

weight:bold;margin-top:8px;} 

.plgCart .qTp *{cursor:pointer;} 

/*plg comparer*/ 

.plgProductCmp .cmpTab{table-

layout: fixed; width:100%;} 

.plgProductCmp .cmpTab 

td{padding:2px;overflow:hidden;vert

ical-align:top;border-width:0px;} 

.plgProductCmp 

.cmpTab>tbody>tr>td:first-

child{width: 120px;} 

.plgProductCmp 

.cmpTab>tbody>tr>td>.new,.plgProduc

tCmp 

.cmpTab>tbody>tr>td>.promo{backgrou

nd:url(view/pp_new_long.png) no-

repeat scroll left center 

transparent;color:#1B1506;font-

size:10px;font-

weight:bold;height:19px;margin:0;pa

dding:7px 0 0 

23px;width:80px;display:inline-

block;} 

.plgProductCmp 

.cmpTab>tbody>tr>td>.promo{backgrou

nd: url(view/pp_promo.png) left no-

repeat;} 

.plgProductCmp 

.cmpTab>tbody>tr>td.cnt{text-align: 

center;} 

.plgProductCmp 

.cmpTab>tbody>tr>td.cnt 

.prodName{font-size: 1.2em;} 

.plgProductCmp 

.cmpTab>tbody>tr>td.cnt 

.prodCode{font-size: 0.8em;} 

.plgProductCmp 

.cmpTab>tbody>tr>td.cnt 

.cmpImg{display: block;} 

.plgProductCmp .cmpTab>tbody>tr>td 

.cmpTit{padding:1px 1px 0px 20px; 

font-weight: bold; background: 

url(view/lar.png) no-repeat;} 

.plgProductCmp 

.cmpTab>tbody>tr>td.cmpAvb 

td{border: none 0px #000;} 

.plgProductCmp 

.cmpTab>tbody>tr>td.cmpAvb>div>tabl

e{margin: 0px auto;} 

.plgProductCmp .cmpTab>tbody 

.alt{background: url(t/alt2.png);} 

.plgProductCmp .cmpTab>tbody 

.crtA{font-weight: 

bold;position:absolute;margin-left: 

-148px;margin-top: 8px;} 

.plgProductCmp .cmpTab>tbody .cmpAB 

{display: block;margin-top: 8px;} 

.plgProductCmp .cmpTab>tbody 

.cloud{background: 

url(view/pp_promot.png) right no-

repeat; text-align: right; 

height:46px; line-height:46px;font-

weight:bold; margin-top: -

60px;padding-right: 6px;margin-

bottom: 20px;} 

/*plg tag cloud*/ 

.plgTagCloud a{line-

height:32px;overflow:hidden;} 

.tc_s1{font-size: 1em;} 

.tc_s2{font-size: 1.5em;} 

.tc_s3{font-size: 2em;} 

.tc_s4{font-size: 2.5em;} 

/*plg filter*/ 

.lstFlt fieldset{border-

width:0px;padding:0px;margin:0px;ma

rgin-top:4px;clear:both;background-

color:#DDD;margin:-16px 2px 0px 

2px;padding:4px;border-radius:4px;} 

.lstFlt fieldset>legend{padding-

top:24px;font-weight:bold;} 

.lstFlt fieldset 

input[type="text"]{width: 48px;} 

.lstFlt>div>.cp_link{display:block;

cursor:pointer;font-

weight:bold;background: 

url(t/gd.png) no-repeat right;} 

.lstFlt>div>.cp_link.u{background: 

url(t/gu.png) no-repeat right;} 

.lstFlt div.pp{position:absolute;z-

index:2;} 

.lstFlt div.fltCb>.cp_link{font-

size:0.95em;display:block;} 

.lstFlt div.fltCb 

input[type="submit"]{float:right;} 

.lstFltParam .fltEnt{margin-

left:6px;border-radius:5px;border-

style:solid;border-

width:1px;padding:1px;display:inlin

e-block;cursor:default;margin-

bottom:1px;padding-

right:14px;padding-left:2px;font-

size:0.9em;} 

.lstFltParam 

img{width:12px;cursor:pointer;verti

cal-align:top;margin-left:-

13px;margin-top:1px;border-

radius:5px;} 

.lstFltParam>p>span{display:block; 

overflow:hidden;} 

.lstFltParam>p>span:first-

child{display:block;width:80px;floa

t:left;} 

/*plg prodMnuPres*/ 
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.prodMnuPres{overflow:hidden;} 

.prodMnuPres .p{float:left; 

overflow:hidden;text-

align:center;font-weight:bold; 

font-size:1.1em;} 

.prodMnuPres .prTxtC{text-

align:left;font-size:1.15em;margin-

left:6px;} 

.prodMnuPres .prBr{text-

align:left;font-size:0.9em;margin-

left:6px; background: transparent 

url(view/lar.png) no-repeat top 

left;padding-left:18px;} 

/*plg mnuPres*/ 

.mg_Hold {overflow:hidden;text-

align:center;} 

.mg_Hold ul{list-style: circle 

url(view/lar.png) 

inside;margin:0px;padding:0px;} 

.mg_Hold .psp_img{background-

position:top right;background-

repeat:no-repeat;} 

.mg_Hold .ps_img{overflow: 

hidden;margin-top:2px;margin-

bottom:2px;} 

.mg_Hold .ps_img>a{font-weight: 

bold; font-size: 16px;} 

.mg_Hold p>a{font-weight: bold; 

font-size: 16px;} 

.mg_Hold .ps_img ul{font-size: 

12px; margin-top: 4px; padding-

left:0px;} 

/*plg other*/ 

.plgLanguage img{cursor:pointer;} 

.plgHeader a{margin-left:8px;} 

.eshop20_pageFooter{text-

align:center;}.eshop20_pageFooter_c

opy{font-weight:bold;} 

.prodMenu select{width:100%;} 

.padAll{padding:4px;} 

.plgShoppingList 

.shoppingListResults {list-

style:none;padding:0px 0px 0px 

4px;margin:0px;} 

.plgShoppingList 

.shoppingListResults a{font-

weight:bold;} 

.tblFxd {width:100%;table-

layout:fixed;} 

.cp_steps_txt{color:#AAA;} 

.prAH {background-

color:#006293;color:#FFF;height:28p

x;} .prNH{background-

color;#DDD;height:28px;} 

/*other*/ 

.tree{margin:0; padding:0;} 

.tree * {margin:0; padding:0;} 

.tree li 

{background:url(view/tvl4.png) no-

repeat 10px 0px;} 

.tree li {min-height: 20px; list-

style:none; padding-left:21px;} 

.tree li li {margin-left:10px; 

padding-top: 2px; padding-

left:31px;} 

.tree li li.r {padding-

left:10px;background:url(view/tvl3.

png) repeat-y 10px -0px;} 

.tree li li.l 

{background:url(view/tvl5.png) no-

repeat 10px -6px;} 

.tree li.r {padding-left:0;} 

.tree a {display: block;} 

.exp {background:url(view/plus.gif) 

no-repeat -2px -2px; width:16px; 

height:16px; display:block; 

float:left; padding:0 5px 0 0; 

text-indent:-9999px; line-height:0; 

font-size:0;} 

.contract 

{background:url(view/minus.gif) no-

repeat -2px -2px;} 

.tree>li 

{background:url(view/tvl4.png) no-

repeat 0px -2px;} 

.tree>li.l 

{background:url(view/tvl5.png) no-

repeat 0px -8px;} 

.tree>li.f 

{background:url(view/tvl6.png) no-

repeat 0px 8px;} 

.tree>li.f.r.l{background: none;} 

.tree>li.f.r.l>ul {background: 

none;} 

.tree>li>ul{background:url(view/tvl

3.png) repeat-y 0px 0px;} 

.tree>li.l>ul{background:none;} 

.mv {width: 99%; line-height: 

normal;padding:0px; margin:0px;} 

.mv * {margin:0;padding:0;} 

.mv>li>a{font-weight: bold;} 

.mv li {list-style: none;padding: 

4px 20px 4px 4px;} 

.mvG {position:absolute;z-index: 

999;} 

.mvI{position: relative;} 

.mvG .mvI{border-style: solid; 

border-width: 1px; white-space: 

nowrap;} 

.mv a{display: block;} 

.mvIP{background: url(view/p.gif) 

right no-repeat;} 

.mh{line-height: 

normal;padding:0px;margin:0px;} 

.mh *{margin:0;padding:0;} 

.mh:after{content:" 

";display:block;clear:both;} 

.mh>li>a{font-weight: bold;} 

.mh>li{float:left;} 

.mh li {list-style: none;padding: 

4px 10px 4px 10px; margin-bottom: 

2px;} 

.mhG {position:absolute; z-index: 

999;} 

.mhI{position: relative;} 

.mhG .mhI{border-style: solid; 

border-width: 1px; white-space: 

nowrap;} 

.mh a{display: block;} 

.mhIP{background: url(view/d.gif) 

right no-repeat;} 

.modalPopup, 

.customPopup{overflow:hidden;backgr

ound-color:#EEE;border-

width:3px;border-

style:solid;border-

color:#006293;padding:3px;width:400

px;} 
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.navl {float:left;height: 

40px;cursor: pointer; background: 

url(view/pp_pb.png) no-repeat 

center center;} 

.navr {float:right;height:40px; 

cursor: pointer;background: 

url(view/pp_nb.png) no-repeat 

center center;} 

.navc{overflow: hidden;} 

.tab{border-width: 1px; border-

style: solid; border-bottom-width: 

0px; padding: 3px 6px 3px 6px; 

display: inline-block; font-weight: 

bold; cursor: pointer;} 

.tabc{border-width: 1px; border-

style: solid; margin-top: -1px; 

padding:10px 12px; border-

color:#d8d8d7;}/*******************

**********************/ 

.tabc ul {padding-left:15px;} 

.tabc .cp_link img {vertical-

align:middle; padding-right:4px;} 

.revB{padding:0px;margin:0px;overfl

ow: 

hidden;height:20px;width:100px;disp

lay:inline-block;background: 

transparent url(Ima.ashx?t=p&id=-4) 

0px -20px;text-align:left;} 

.revB 

.revP{padding:0px;margin:0px;overfl

ow: 

hidden;height:20px;display:block;ba

ckground: transparent 

url(Ima.ashx?t=p&id=-4) 0px 

0px;text-align:left;} 

.revB .revA{display:inline-block; 

width:100px; height: 20px;margin-

top:-20px;} 

.revB .revA 

b{display:block;overflow:hidden;flo

at:left;height:20px;width:20px;curs

or:pointer;} 

.revB .revA b.revBA{background: 

transparent url(Ima.ashx?t=p&id=-4) 

0px 0px;} 

.revT {margin: 0 4px 4px; display: 

block} 

.plgPager span{padding-right:20px;} 

.plgPager a{cursor:pointer;margin-

right:6px;} 

.tt_bo3{border:1px solid 

#000000;border-

radius:5px;margin:2px;} 

.tt_bo3>div.th{padding:2px;min-

height:36px;} 

.tt_bo3>div.th>p:first-child{font-

weight:bold;margin-top:6px;} 

.tt_bo3>div.th>p{margin:3px;padding

-left:48px;} 

.tt_bo3>div.th>p+p{font-

size:0.9em;} 

.tt_bo3.tt_info{border-

color:#AFDDE9;background-

color:#D7EEF4;} 

.tt_bo3.tt_info>div.th{background:u

rl("images/nebula/info.png") no-

repeat scroll 8px 5px #D7EEF4;} 

.tt_bo3.tt_error{border-

color:#FF8080;background-

color:#FFD5D5;} 

.tt_bo3.tt_error>div.th{background:

url("images/nebula/error.png") no-

repeat scroll 8px 5px #FFD5D5;} 

.tt_bo3.tt_warning{border-

color:#FFE267;background-

color:#FFF0B5;} 

.tt_bo3.tt_warning>div.th{backgroun

d:url("images/nebula/warning.png") 

no-repeat scroll 8px 5px #FFF0B5;} 

/*admin*/ 

.pgbtmPnl{position:fixed;bottom:-

1px;right:6px;background-

color:#FFF;color:#73A6FF;border:sol

id 1px #0055FF;padding:3px 

5px;border-top-right-

radius:4px;border-top-left-

radius:4px;} .pgbtmPnl a{margin-

left:8px;color:#0055FF;text-

decoration:none;} 

4. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem 
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4.1.4 Efekt 
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5 Eksport i import gotowych szablonów 

Szablony stworzone w sklepie można wyeksportować do pliku i przenieść je na inny sklep. Operacja ta 

odbywa się w obszarze konfiguracja.  

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Eksport szablonów 

Gotowe szablony zapisywane są w postaci plików z rozszerzeniem *.gzip 

Do pliku gzip wyeksportowanego ze sklepu zapisują się następujące dane z Panelu Administracyjnego: 

 Konfiguracja > Konfiguracja sklepu > Język interfejsu 

 Konfiguracja > Konfiguracja sklepu > Języki – edycja 

 Konfiguracja > Prezentacja asortymentu > Dostępność 

 Konfiguracja > Prezentacja asortymentu > Stany magazynowe (przy włączonej obsłudze stanów) 

 Zarządzanie stronami > Strony 

 Zarządzanie stronami > Stopka 

 Zarządzanie stronami > Strony funkcjonalne 

 Zarządzanie stronami > Komunikaty 

Kliknij, aby wyeksportować 

gotowy szablon do pliku 

Kliknij, aby zaimportować  

gotowy szablon z pliku 

Zaznacz, aby przeprowadzić 

pełny import (opis poniżej) 

Wybierz plik 

z szablonem z dysku 
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 Zarządzanie stronami > Tematy graficzne > Elementy graficzne pluginów 

 Zarządzanie stronami > Pluginy > Instancje 

 Zarządzanie stronami > Pluginy > Strony 

 Zarządzanie stronami > Szablony > Pluginy 

 Zarządzanie stronami > Szablony > Strony 

 Zarządzanie treścią > Pliki użytkownika > Lista plików 

 Zarządzanie treścią > Bannery > Lista bannerów 

 Zarządzanie treścią > Opinie > Konfiguracja > Tekst i Grafika ocen 

 Informacja, czy szablon korzysta z pliku global.css 

 Ustawienia dla wyszukiwania zaawansowanego 

 Ustawienia treści dla pól zdefiniowanych w obszarze Zamówienie – podsumowanie 

 Konfiguracja > Wersja mobilna > Konfiguracja – Nagłówek, 

 Konfiguracja > Wersja mobilna > Konfiguracja – Grafika, 

 Konfiguracja > Wersja mobilna > Konfiguracja – CSS, 

 Konfiguracja > Wersja mobilna > Konfiguracja – Dodatkowe tagi HTML – sekcja HEAD. 

 

 

 
Uwaga: Dla pluginów nie są eksportowane ustawienia graficzne z sekcji „Skórka”. 

 

5.2 Import szablonów 

Administrator sklepu może wybrać rodzaj zaimportowanych danych w zależności od parametru „Pełny import”: 

 Parametr odznaczony (częściowy import) – dane dotyczące grafiki szablonów, bez ingerencji w ustawienia 
stron oraz pluginów. 

 Parametr zaznaczony (pełny import) – wszystkie dane z pliku gzip. 

Gotowe szablony można pobrać ze strony www.icomarch24.pl/oferta/produkty/esklep/gotowe_szablony. 

 

 
Uwaga: Import szablonu powoduje automatyczną aktywację szablonów w skl epie. 

 

 

Uwaga: Zaleca się korzystanie z  Importu Szablonów użytkownikom zaawansowanym , 
gdyż Import szablonów jest operacją nieodwracalną, powodującą trwałe zmiany 
w sklepie. 

 

 

Uwaga: Pliki użytkownika zaimportowane z  pliku gzip zostaną dopisane  do listy plików 
znajdujących się w sklepie. Natomiast pliki zaimportowane z gzip z taka samą nazwą 
nadpiszą pliki znajdujące się w  sklepie. 

 

 

http://www.icomarch24.pl/oferta/produkty/esklep/gotowe_szablony
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6 Kontakt 

 

https://www.asysta.comarch.pl/ObslugaZgloszen/Login/login.aspx

