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cenník je platný od 1.6.2018

Cena v EUR 
bez DPH

1 320 €

200 €

2 320 €

260 €

1 000 €

1 080 €

140 €

1 320 €

140 €

Profesionálny rendering výpočet radiozity, raytracing, uloženie videa do AVI a obrázkov stereo 3D 460 €
- pre užívateľov s aktívnou servisnou podporou 360 €

Vstavané skrine modul pre CAD Kuchyne, CAD Decor a CAD Decor PRO 460 €
- pre užívateľov s aktívnou servisnou podporou 360 €

CAD Share-it BASIC
prezentácia 3D projektov na internete, 100 MB priestor na webe, obmedzené 200 zobrazení/mesiac, pre 
užívateľov CAD Decor 2.X a CAD Kuchyne 6.X s aktívnou servisnou podporou

zdarma

CAD Share-it PRO
prezentácia 3D projektov na internete, 1 GB priestor na webe, obmedzené 2000 zobrazení/mesiac, 
zdarma pre užívateľov CAD Decor PRO s aktívnou servisnou podporou

zdarma

CAD Share-it PRO
prezentácia 3D projektov na internete, 1 GB priestor na webe, obmedzené 2000 zobzobrazení/mesiac, pre 
užívateľov CAD Decor 2.X a CAD Kuchyne 6.X s aktívnou servisnou podporou

150 €

Súčasťou sú CAD Kuchyne Standard, rozsiahla univerzálna databáza kuchynských skriniek a databáza domácich spotrebičov a príslušenstva a moduly Export 3D, 
Prevodník 3D prvkov, 

 

CAD Přířez a Editor skriniek

Nástroje pre vytvorenie návrhu, rozpočtu a vizualizácie kúpeľne (návrh stavebných konštrukcií, návrh vybavenia a usporiadania, návrh obkladov, dlažieb a povrchov, 
generovanie prehľadu dlaždíc a dokumentácie, fotorealistická prezentácia atd.). Obsahuje modul Export 3D, Prevodník 3D prvkov, databázu dlaždíc (Paradyz, 

Lasselsberger a ďalšie), a kúpeľňového nábytku a zariadenia ( Kolo, Ravak, Vagnerplast, Jika, Laufen, Santech, Polysan a ďalšie ). Možnosť vkladať vlastné dlaždice 
a prvky do užívateľských databáz.

Zahŕňa CAD Decor 2 a CAD Kuchyne 6 Standard a moduly Profesionálny Rendering, 3D Export a Editor skriniek

CAD Kuchyne Max 6.3

Rozširujúce moduly pre CAD Kuchyne a Cad Decor (akčná cena platí pre majiteľov servisnej podpory)

Návrh vstavaných skríň štandardných, rohových a regálov. Generovanie 2D technickej dokumentácie a 3D vizualizácie, editor cien a systém kontroly chýb v každej 
fáze návrhu. Modul je kompatibilný s našimi aplikáciami pre návrh interiérov. Navrhovanie konštrukcie skríň je rýchle, plynulé a intuitívne. Výstupom sú prehľadné 

záverečné správy a súbor pre import do programu CAD Přířez. Program je vhodným pomocníkom pre malé a stredné podniky, vyrábajúce zákazkový nábytok.

CAD Decor 2.3

CAD Decor PRO

CAD Decor PRO - upgrade z programu CAD Decor 2

CAD Kuchyne Standard servisná podpora - zahŕňa kompletnú servisnú podporu na 12 mesiacov

CAD Kuchyne Max - servisná podpora na 1 rok - zahŕňa aktualizáciu programu, databáz a technickú podporu

CAD Decor 2 - servisná podpora na 1 rok - zahŕňa aktualizáciu programu, databáz a technickú podporu

CAD Decor PRO - servisná podpora na 1 rok - zahŕňa aktualizáciu programu, databáz a technickú podporu

Nástroje pre vytvorenie návrhu, rozpočtu a vizualizácie kuchyne (návrh stavebných konštrukcií, zostavovanie kuchynských liniek vrátane  spotrebičov a zariadení, 
návrh pracovných dosiek a ďalších kuchynských prvkov, automatické zostavenie dokumentáce, zámena zostáv, fotorealistická prezentácie atď.). Súčasťou programu 

je rozsiahla univerzálna databáza kuchynských skriniek a databáza domácich spotřebičov a príslušenstva.

CAD Kuchyne Standard 6.3
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cenník je platný od 1.6.2018

Cena v EUR 
bez DPH

Cena po 
zľave  v EUR 

bez DPH

Modul Obklady a editor dlaždíc Nástroje pre návrh obkladov a dlažieb, editor databáz vlastných dlaždíc

Modul Obklady Nástroje pre návrh obkladov a dlažieb

Modul Editor skriniek Návrh tvaru atypických skriniek

Modul CAD Přířez Generovanie nárezových plánov

Modul Export 3D Generovanie a prehliadanie panoramatických vizualizácií

Servisná podpora na 12 mesiacov

- zakúpená do 1 mesiaca po uplynutí predchádzajúcej servisnej podpory

Upgrade a servisná podpora na 12 mesiacov 15% zľava !!!

440 €

680 €

920 €

Servisná podpora na 12 mesiacov

- zakúpená do 1 mesiaca po uplynutí predchádzajúcej servisnej podpory

Upgrade a servisná podpora na 12 mesiacov 15% zľava !!!

320 €

500 €

660 €

Servisná podpora na 12 mesiacov

- zakúpená do 1 mesiaca po uplynutí predchádzajúcej servisnej podpory

Upgrade a servisná podpora na 12 mesiacov 15% zľava !!!

720 €

1 160 €

1 480 €

Školenie
Jednodňové školenie CAD Decor, CAD Kuchyne, CAD Interiér  v prevádzke SITISIO 

spol. s r.o.

Zvýhodnené školenie
Jednodňové školenie CAD Decor, CAD Kuchyne, CAD Interiér  v prevádzke SITISIO 

spol. s r.o. . Zvýhodnené školenie možno využiť iba v priebehu prvého roku od 
zakúpenia programu

Konzultácie Konzultácie v prevádzke , cena za každú započatú hodinu

Inštalácia programu Inštalácia programu na počítač užívateľa v prevádzke 

Cestovné náklady ( v prípade školenia alebo inštalácie v sídle zákazníka ) - cena za 1 km

Výmena zničeného USB kľúča Výmena poškodeného/zničeného ochranného USB hasp kľúča za nový

Zapožičanie programu na 90 dní
Zapožičanie programov CAD Decor, CAD Kuchyne alebo CAD Decor PRO pre 

vyskúšanie. Po vypršaní testovacej doby možno dokúpiť plnú verziu programu s 
odpočítaním ceny za zapožičanie

60 €

0,35 €

50 €

160 €

200 €

140 €

260 €

200 €

120 €

40 €

- zakúpená > 12 a < 24 mesiacov po uplynutí predchádzajúcej servisnej podpory

- zakúpená > 24 mesiacov po uplynutí predchádzajúcej servisnej podpory

Servisná podpora a upgrade CAD Decor

Servisná podpora a upgrade CAD Kuchyne

Servisná podpora a upgrade CAD Decor PRO

320 €

180 €

180 €

80 €

100 €

Rozširujúce moduly pre CAD Kuchyne

Rozširujúce moduly pre CAD Kuchyne Standard

Školenie, konzultácie, zapožičanie programov

- zakúpená > 1 a < 12 mesiacov po uplynutí predchádzajúcej servisnej podpory

- zakúpená > 12 a < 24 mesiacov po uplynutí predchádzajúcej servisnej podpory

- zakúpená > 24 mesiacov po uplynutí predchádzajúcej servisnej podpory

- zakúpená > 1 a < 12 mesiacov po uplynutí predchádzajúcej servisnej podpory

- zakúpená > 12 a < 24 mesiacov po uplynutí predchádzajúcej servisnej podpory

- zakúpená > 24 mesiacov po uplynutí predchádzajúcej servisnej podpory

- zakúpená > 1 a < 12 mesiacov po uplynutí predchádzajúcej servisnej podpory


