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NÁSTROJE K PROJEKTOVANIU VAŠICH SNOV

www.sitisio.sk, www.protea.cz, www.cadprojekt.com.pl

CADProjekt K&A

S

poločnosť CADProjekt K&A úspešne vyvíja software už viac ako dvadsať rokov a je prvnou poľskou spoločnosťou so
špecializáciou na software pre navrhovanie, kalkuláciu a vizualizácie interiérov. Zámer vývoja takéhoto software
vznikol v malej skupine priaznivcov 3D grafiky a interiérového designu, ktorí postupne vybudovali modernú spoločnosť
s viac ako päťdesiatimi zamestnancami a vytvorili unikátnu ponuku pre široké spektrum zákazníkov.

Protea

S

poločnosť Protea je česká firma s viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami so systémami CAD, najmä v oblasti
stavebníctva, architektúry a navrhovania interiérov. Protea zaisťuje lokalizáciu, distribúciu a podporu softwaru CAD
Projekt K&A na českom a slovenskom trhu.

SITISIO

S

poločnosť SITISIO je mladá slovenská firma s viac ako desaťročnými skúsenosťami z predchádzajúceho pôsobenie so
systémami CAD, najmä v oblasti stavebníctva, architektúry a navrhovania interiérov. SITISIO zaisťuje distribúciu a
podporu softwaru CAD Projekt K&A na slovenskom trhu.

CAD
Kuchyne

CAD
Decor

Ponuka

CAD
Decor PRO

špecializované programy: CAD Decor 2.X, CAD Kuchyne 6.X, CAD Decor PRO, CAD
Přířez 3.X, bezplatná aplikácia pre navrhovanie interiérov Power NET+ 2012 a mnoho
prídavných modulov a aplikácií

CAD
Přířez

návrh miestnosti rozličného typu: kuchyne, kúpeľne, obývacie izby, spálne, ostatné
bytové i nebytové priestory
viac ako 10 000 predaných licencií v Poľsku a cez 1 600 licencií v ostatných krajinách

Render
PRO

viac ako 10 jazykových verzií
školenia rôzneho typu pre začiatočníkov i pokročilých užívateľov
servisné balíčky - prístup k aktualizáciám a upgradom softwaru, k databázam a k
technickej podpore

Vstavané
skrine
Webové
aplikácie

mnoho prvkov pre zariaďovanie interiérov: obsiahla univerzálna databáza, databáza
produktov popredných výrobcov, užívateľská databáza s 3D modelmi z mnohých
rôznych zdrojov (konverzia z formátov DWG, DXF, 3DS, SKP, STL, PLY, OBJ, LWO,
OFF, DAE, CTM a vlastný formát DWX)
nové produkty: modul Vstavané skrine a systém pre prezentáciu na mobilných
zariadeniach CAD Share-it

Spolupráca

Prehľad niektorých spoločností, ktoré s nami spolupracujú:

A

ko jediná firma na trhu ponúkajú CAD Projekt K&A veľké množstvo
komplexných a rôznorodých databáz produktov ako
neoddeliteľnú súčasť svojich aplikácií. Databázy produktov
obsahujú náhľady modelov formátu JPG, priestorové modely vo formáte
DWX, detailné popisy výrobkov, doporučené ceny, montážne informácie a
schémy, logistické informácie apod.
Momentálne je k dispozícii takmer 80 databáz, ktoré sú priebežne
doplňované podľa aktuálnej ponuky výrobcov keramických obkladov,
nábytku, domácich spotrebičov, kúpeľňovej keramiky a ďalších produktov.
Počet 3D modelov sa každý mesiac zvyšuje, na začiatku posledného
štvrťroku 2014 ich bolo cez 60 000.
Všechny ochranné známky a obchodní názvy jsou výhradním vlastnictvím jejich majitelů.
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Hĺbka ostrosti
scéna môže byť vzadu alebo vpredu rozostrená

čoskoro k dispozícii
rýchly prístup k sériám dlaždíc uložených v projekte
generovanie
dlaždicami

šikmých povrchov s možnosťou obkladania keramickými

zjednodušenie výpočtu ceny - odhad pre obklady bez optimalizácie len podľa
obloženej plochy a rabatu špecifikovaného užívateľom
export scén do systému CAD Share-it vrátane výsledkov výpočtu raytracingu
niekoľkokrát vyšší výkon pri úpravách interiéru v režime vizualizácie
(napr. pre návrh zložený z 820 000 plôch zníženie rýchlosti z
predchádzajúcich 89 na súčasných 10 obrázkov za sekundu)

AVI videá presne podľa vašich požiadaviek
bude možné nastaviť rotáciu kamery okolo jej osi a
vytvárať prezentácie typu 'film vo filme'

Anaglyf
budete môcť vytvárať také zobrazenia výkresov alebo
fotografií, ktoré vám pri prehliadaní cez okuliare s jedným
červeným a druhým azúrovým sklom umožnia
priestorové vnímanie zobrazených objektov

Umelecké filtre
bude možné vytvárať vizualizácie s rôznymi umeleckými filtrami: vodové farby, zaostrenie, skica, ceruzka, mäkká ceruzka, olejomaľba, olejomaľba Van Gogh, prechod farieb

bez filtru

skica

ceruzka

akvarel

prechod farieb
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CAD Decor

2.X
univerzálny
efektívny a intuitívny nástroj
pre navrhovanie bytových i komerčných interiérov: obývacích izieb,
kúpeľní, spální, kancelárií a pod.
kreatívna vizualizácia, animácia a videá AVI vytvárené priamo v 3D
užívateľskom prostredí (štandardný rendering)
viac ako 20.000 3D modelov, takmer 70 databáz výrobkov významných
výrobcov, univerzálnych prvkov vnútorného vybavenia, dlaždíc,
kúpeľňovej keramiky; možnosť vlastné prvky vkladať do užívateľskej
databázy, ktorá je prenosná medzi návrhármi
ľahká úprava povrchov stien a podláh: vkladanie materiálových textúr,
farieb a keramických dlaždíc s ľubovoľným špárovaním metódou 'ťahaj a
pusti', špeciálne efekty ako mapovanie nerovností a globálne tieňovanie
unikátny spôsob optimalizácie spotreby dlaždíc
základný prístup k systému CAD Share-it (40 MB na externom serveri, 15
MB mesačne pre odoslanie návrhov, 50 prístupov mesačne pre klientov)

Základné
info

v rámci zakúpenia programu ZDARMA jeden rok servisnej podpory
(aktualizácia a upgrady softwaru, prístup k novým a aktualizovaným
databázam, technická podpora)
cena: 1.320 EUR bez DPH

čo všetko vám umožní tento program
Systémové a hardwarové požiadavky
1.

2.

3.

4.

Windows 32/64-bit: 10, 8/8.1, 7, Vista, program dot4CAD (je súčasťou
programu CAD Decor)
Upozornenie: CAD Decor nie je určený pre systémy Linux a Mac OS

Vytvárať miestnosť

5.

Navrhovať
vlastné prvky

6.
Vkladať
materiálové textúry

Vkladať
zariaďovacie prvky

Používať značkové obklady
a špárovacie hmoty

Hardwarové požiadavky pre CAD Decor bez modulu Profesionálny
Rendering: grafická karta postavená na procesore NVIDIA GeForce (viď
zoznam doporučených kariet na webových stránkách)

7.
Vytvárať
vizualizácie

Generovať prehľady
a cenové ponuky

Vizualizácia bola vytvorená v programe
CAD Decor s modulom Profesionálny rendering
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Hardwarové požiadavky pre CAD Decor s modulom Profesionálny
Rendering: procesor Quad-Core, napr. Intel Core i7, 8–16 GB RAM,
grafická karta postavená na procesore NVIDIA GeForce (viď zoznam
doporučených kariet na webových stránkách)

CAD

Kuchyne 6.X

praktický
flexibilný a špecifický nástroj
dostupné dve verzie: CAD Kuchyne Standard (môžu byť doplnené ďalšími
prídavnými modulmi) a CAD Kuchyne MAX (zahŕňajú program CAD
Kuchyne Standard, prídavné moduly Editor skriniek, CAD Přířez a Export
3D)
kompletný návrh vrátane vizualizácií, animácií a videí AVI, výpočtu ceny,
výstupov a technickej dokumentácie môže byť vykonaný počas jedinej
hodiny!
domáce spotrebiče môžu byť jednoducho do projektu vkladané kedykoľvek
počas procesu návrhu
viac ako 35.000 3D modelov, takmer 50 databáz výrobkov, univerzálnych
prvkov vnútorného vybavenia, domácich spotrebičov a kuchynských
skriniek; možnosť vlastné prvky vkladať do užívateľskej databázy, ktorá je
prenosná medzi návrhármi
pokročilé možnosti automatického generovania typických a atypických líšt,
soklov a pracovných dosiek
základný prístup k systému CAD Share-it pre užívateľa s voliteľným
modulom Export 3D

Základné
info

v rámci zakúpenia programu ZDARMA jeden rok servisnej podpory
(aktualizácie a upgrady softwaru, prístup k novým a aktualizovaným
databázam, technická podpora)
cena: 1.080 EUR bez DPH CAD Kuchyne Standard
cena: 1.320 EUR bez DPH CAD Kuchyne Max

Čo všetko vám umožní tento program
Systémové a hardwarové požiadavky
Windows 32/64-bit: 8/8.1, 7, Vista, program dot4CAD (je súčasťou
programu CAD Kuchyne)

1.

2.

3.

4.

Upozornenie: CAD Kuchyne nie sú určené pre systémy Linux a Mac OS
Vytvárať miestnosť

Hardwarové požiadavky pre CAD Kuchyne s modulom Profesionálny
Rendering: procesor Quad-Core, napr. Intel Core i7, 8–16 GB RAM,
grafická karta postavená na procesore NVIDIA GeForce (viď zoznam
doporučených kariet na webových stránkách).
Hardwarové požiadavky pre CAD Kuchyne bez modulu Profesionálny
Rendering: grafická karta postavená na procesore NVIDIA GeForce (viď
zoznam doporučených kariet na webových stránkách)

5.

Navrhovať
vlastné prvky

6.
Vkladať
zariaďovacie prvky

Umiestňovať
kuchynské skrinky

7.
Vkladať
materiálové textúry

CAD Cut
Vytvárať
vizualizácie

Vkladať domáce
spotrebiče

Vytvárať užívateľské skrinky
CAD Kuchyne MAX

8.

Optimalizovať nárezové plány Generovať dokumentáciu

CAD Kuchyne MAX

a cenové ponuky

Vizualizácia bola vytvorená v programe
CAD Kuchyne s modulom Profesionálny rendering
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CAD Decor PRO
komplexný
efektívny a jedinečný
pre navrhovanie ľubovoľných bytových a komerčných interiérov, vhodný pre
veľké bytové a verejné priestory
zahŕňa všetky možnosti a všetku funkčnosť programov CAD Decor 2.X,
CAD Kuchyne 6.X a modulov Editor skriniek a Profesionálny rendering
inovatívne prostredie modulu Profesionálny rendering umožňuje
interaktívne, efektívne a v reálnom čase vytvárať pôsobivé fotorealistické
vizualizácie (porovnateľné s výstupmi programu 3ds Max), videá, animácie
a panoramatické náhľady
rad zmien v zobrazenej scéne môžete vykonávať i v priebehu výpočtov
renderovania!
viac ako 60.000 3D modelov, takmer 80 databáz výrobkov, univerzálnych
prvkov vnútorného vybavenia, dlaždíc, domácich spotrebičov, kuchynských
skriniek atd.; možnosť vlastné prvky vkladať do užívateľskej databázy, ktorá
je prenosná medzi návrhármi
plný prístup k systému CAD Share-it PRO (400 MB na externom serveri, 500
prístupov mesačne pre klientov)

Základné
info

v rámci zakúpenia programu ZDARMA jeden rok servisnej podpory
(aktualizácie a upgrady softwaru, prístup k novým a aktualizovaným
databázam, technická podpora)
cena: 2.320 EUR bez DPH

Čo všetko vám umožní tento program
Systémové a hardwarové požiadavky
1.

2.
Vytvárať miestnosť

3.
Navrhovať
vlastné prvky

4.
Umiestňovať
kuchynské skrinky

Vkladať domáce
spotrebiče

L

Používať značkové obklady
a špárovacie hmoty

7.

9.

8.
Vkladať
materiálové textúry

Vytvárať realistické
vizualizácie

Generovať prehľady,
dokumentácie a cenové ponuky

Vizualizácia bola vytvorená v programe
CAD Decor PRO s modulom Profesionálny rendering
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Vkladať
zariaďovacie prvky

Upozornenie: CAD Decor PRO nie je určený pre systémy
Linux a Mac OS
Procesor Quad-Core, napr. Intel Core i7, 16 GB RAM,
grafická karta postavená na procesore NVIDIA GeForce
(viď zoznam doporučených kariet na webových stránkách)

REA

6.

Windows 32/64-bit: 8/8.1, 7, Vista, program dot4CAD (je
súčasťou programu CAD Decor)

5.

Render PRO
rýchly a efektívny
renderovanie v reálnom čase

Modul Profesionálny Rendering
Tento komplexný, profesionálny a výkonný nástroj je priamou súčasťou programu CAD Decor PRO. Vzhľadom k jeho vysokým
nárokom na hardwér počítača je k programom CAD Decor a CAD Kuchyne dodávaný ako voliteľný modul.

Parametre osvetlenia scény a niektoré vlastnosti materiálov môžete upravovať
v priebehu výpočtov renderovania. Pohľad sa každých niekoľko sekúnd
aktualizuje, takže môžete priebežne sledovať výsledky procesu renderovania.
Tak môžete rýchlo dosiahnuť optimálne výsledky. Render PRO umožňuje tiež
vytvárať videá formátu AVI v plnom HD rozlíšení a dokonca i v rozlíšení 4K.

Kvalita vizualizácie presne podľa
požiadaviek a finančných možností
Dokonca i v štandardnom renderingu sú použité
riešenia, ktorá významne zvyšujú estetické
pôsobenie vizualizácie. Vynikajúca fotorealistická
kvalita renderovania a animácií sú našou prioritou.
Sme pyšní na technologicky vysoko vyspelé
možnosti modulu Render PRO a jeho používanie
našim zákazníkom úprimne doporučujeme.

Voľba farebného tónovania
Tento nástroj umožňuje používať farebné filtre
rovnakým spôsobom ako v bitmapových editoroch.

Štandardný Rendering

Raytracing
Profesionálny algoritmus umožňuje presný výpočet odrazu
svetelných lúčov od zrkadiel a lesklých objektov a lom svetla
v priehľadných a priesvitných materiáloch, napr. v skle.
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Modul Vstavané skrine
spolupracuje s programami
CAD Decor PRO, CAD Decor, CAD Kuchyne, CAD Přířez
nový nástroj pre bytových architektov a projektantov, návrhárov
vstavaných skríň a atypického nábytku na zákazku
možnosti: možnosť návrhu v 2D alebo v priestore, parametrické
navrhovanie a interaktívne dynamické 3D modelovanie, inteligentné
riešenie uľahčujúce prácu, detailnú dokumentáciu, výkresy skríň a
jednotlivých dielov, vysoko kvalitnú vizualizáciu
materiálové textúry (drevo, zrkadlo, sklo, ratan, bambus a ďalšie) možno
na časti modelu pokladať metódou 'ťahaj a pusti’ a sú ukladané ako súčasť
návrhu skrine pre potreby vizualizácie v ostatných aplikáciách
spolupráca modulu Vstavané skrine s programom CAD Přířez je
dôležitá najmä pre výrobcov nábytku, všetko čo potrebujú, vyriešia s naším
softwarom - od koncepcie a návrhu konštrukcie, cez riešenie detailov,
vybavenie skrine policami, priečkami, zásuvkami, tyčami, dráteným
programom atď., až po generovanie detailných podkladov potrebných pre
výrobu

Základné
info

Čo všetko vám umožní tento modul
Ponuky, dokumentácie, výstupy
1.

2.
Použiť sprievodcu
základným nastavením

3.
Špecifikovať rozmery,
definovať skosenie

4.
Vybrať komponenty

5.
Navrhnúť posuvné
alebo otváravé dvere

700

400

1600

6.

7.
Vložiť priečky, police,
tyče, zásuvky
a ďalšie vybavenie

CAD Decor
CAD Kitchens
CAD Decor PRO

2800

Použiť ďalšie nástroje,
doplniť kóty a popisy

9.

8.
Generovať prehľady,
dokumentáciu, ponuky
a nárezové plány

Prezentácia vstavanej skrine
detailné 2D alebo 3D zobrazenie skrine a všetkých jej
komponentov priamo v module s možnosťou dopĺňať
textové poznámky
navrhnutá skriňa sa ukladá do projektu programov
CAD Decor PRO, CAD Decor alebo CAD Kuchyne a v
nich niekoľkými klinknutiami myšou spustíte
vizualizáciu s materiálmi, ktoré ste pre skriňu zadali
(napr. zrkadlá, sklo apod.)
pokiaľ ste do stropu skrine navrhli svetlá, budú svietiť
rovnako ako ostatné svetlené zdroje v projekte
miestnosti a rovnako budete môcť nastavovať ich
parametre (intenzitu, rozsah, uhol kužeľa, farbu),
popr. načítať ich vlastnosti zo súborov IES.
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Vykonať pôsobivú
vizualizáciu v ostatných
programoch

Zvoliť materiály
pre skrine a dvere

Modul obsahuje unikátny systém generovania
prehľadu problémov nájdených v návrhu. V
prehľade sa objavia upozornenia na diely, ktoré
rozmerovo prekračujú tabule materiálu na sklade a
zoznam položiek, ktoré vyžadujú opravu, s návrhom
optimálneho riešenia.
K dispozícii sú tri druhy výstupov - štandardný a
podrobný výstup pre zákazníka a podrobný výstup pre
výrobcu, ktorý obsahuje automaticky generované
výkresy všetkých dielov. Tie možno exportovať do
súboru formátu CSV pre následné spracovanie v
programe CAD Přířez.

CAD Share-it
prezentujte svoje návrhy
bez ohľadu na miesto a čas
priestorová vizualizácia projektu - panoramatický náhľad s uhlom 360° je rýchla a ľahko prenosná na mobilné zariadenie vášho zákazníka
virtuálna galéria návrhov na zabezpečenom externom serveri s
prístupom prostredníctvom QR kódu, ktorý je generovaný priamo v CAD
Share-it
jedna galéria môže obsahovať vizualizácie viacerých miestností s
možnosťou jednoducho prechádzať medzi nimi
možnosť užívateľom odosielať automaticky generované e-maily s
odkazmi na 3D vizualizácie a s QR kódmi pre rýchly prístup do bezplatnej
aplikácie CAD Share-it pre mobilné zariadenia
základná verzia poskytuje 40 MB na externom serveri, 15 MB mesačne pre
odosielanie návrhov a 50 prístupov mesačne pre klientov
verzia PRO (bezplatná len pre užívateľa CAD Decor PRO) poskytuje 400
MB na externom serveri, 500 prístupov mesačne pre klientov a žiadne
obmedzenia pre odosielanie návrhov

Základné
info

Buďte mobilní

Podporované operačné systémy
Android - tablety, chytré telefóny;
iOS - zariadenia iPhone a iPad;
Windows - počítače PC

zdieľajte, organizujte, posielejte
Export 3D

PC

odk

az

a le b

SERVER

Galerie

o

odkaz

načítajte kód, zhliadnite desaťminútové
video a uvidíte, aké je to ľahké!

odk
3D návrh

3D návrh

CAD Share-it

alebo

tablet

a zle b o
a

3D návrh

mob

CAD Share-it je bezplatný
pre užívateľa so zaplatenou
servisnou podporou

Komplexná prezentácia vašich návrhov
obrázky vizualizácií (JPG, PNG, JPS) mnohých typov
(fotorealistická vizualizácia, monochromatické
zobrazenie, drátené zobrazenie) v rozlíšení až
5760x3240 bodov (3x väčšie ako Full HD) alebo v
kvalite 4K
panoramatické pohľady vytvárané modulom Export 3D*
- kamera je umiestnená uprostred miestnosti a miestnosť
sa otáča okolo nej*
renderované video v súbore formátu AVI v rozlíšení až
Full HD alebo 4K s možnosťou definovať počet snímkov
za sekundu, rozlíšenie, rýchlosť prehrávania a natočenie
kamery
v priebehu nahrávania videa je možné kameru presunúť a
meniť rýchlosť jej pohybu!
anaglyfické zobrazenie pre animácie i statické
vizualizácie
*Pre užívateľa programu CAD Kuchyne Standard možno voliteľný modul
Export 3D zakúpiť za 100 EUR bez DPH
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Porovnanie možností programov CAD Projekt K&A
CAD Decor

CAD Kuchyne CAD Kuchyne MAX

CAD Decor PRO

SPRÁVA PROJEKTOV
VYTVÁRANIE A EDITÁCIA MIESTNOSTÍ
NAVRHOVANIE VLASTNÝCH 3D PRVKOV
VKLADANIE, DOKUMENTÁCIA A KALKULÁCIA
KUCHYNSKÉHO NÁBYTKU
AUTOMATICKÉ GENEROVANIE A EDITÁCIA LÍŠT,
SOKLOV A PRACOVNÝCH DOSIEK
ZÁMENA CELÝCH KUCHYNSKÝCH ZOSTÁV
NAVRHOVANIE UŽÍVATEĽSKÝCH SKRINIEK,
ÚPRAVA DATABÁZ VÝROBCOV
VKLADANIE, DOKUMENTÁCIA A KALKULÁCIA
KUCHYNSKÝCH SPOTREBIČOV ZNÁMYCH VÝROBCOV
VKLADANIE PRVKOV VNÚTORNÉHO VYBAVENIA
Z DATABÁZ VÝROBCOV, PREVODNÍK PRVKOV
VKLADANIE A EDITÁCIA ZNAČKOVÝCH OBKLADOV
A DLAŽIEB (V MODULE OBKLADY)
POKROČILÁ DOKUMENTÁCIA A KALKULÁCIA
ZNAČKOVÝCH OBKLADOV
DOKUMENTÁCIA A KALKULÁCIA ZNAČKOVÝCH
ŠPÁROVACÍCH HMÔT
DOPLŇOVANIE VLASTNÝCH DLAŽDÍC A ŠPÁROVACÍCH HMÔT
(EDITOR DLAŽDÍC), EDITÁCIA CIEN V DATABÁZACH VÝROBCOV
VÝBER A EDITÁCIA MATERIÁLOVÝCH TEXTÚR
APLIKÁCIA, DOKUMENTÁCIA A KALKULÁCIA
MALIEB, LAKOV A LAZÚR

*

*

ŠTANDARDNÝ RENDERING, POUŽÍVANIE
PREDDEFINOVANÝCH SVETELNÝCH ŠTÝLOV
PROFESIONÁLNY RENDERING, POUŽÍVANIE
UŽÍVATEĽSKÝCH SÚBOROV IES
PREZENTÁCIA NÁVRHU (VIZUALIZÁCIA, VIDEO)
PANORAMATICKÉ POHĽADY (MODUL EXPORT 3D)
SPRÁVA SÚBOROV PREZENTÁCIE (MODUL CAD GALERIE)
AUTOMATICKÁ OPTIMALIZÁCIA NÁREZOVÝCH
PLÁNOV (MODUL CAD PŘÍŘEZ)
NAVRHOVANIE, DOKUMENTÁCIA A KALKULÁCIA
VSTAVANÝCH SKRÍŇ A POLICOVÝCH SYSTÉMOV
ZDIEĽANIE NÁVRHOV, 40 MB, 15 MB PRE ODOSIELANIE A
50 PRÍSTUPOV MESAČNE (PROGRAM CAD SHARE-IT BASIC)

**

ZDIEĽANIE NÁVRHOV, 400 MB, 500 PRÍSTUPOV MESAČNE,
ŽIADNY

**

*Nástroje pre aplikáciu, dokumentáciu a kalkuláciu malieb, lakov a lazúr nie sú dostupné v programoch CAD Kuchyne a CAD Kuchyne MAX
**Program CAD Share-it je použiteľný iba spoločne s modulom Export 3D
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Skúsenosti našich zákazníkov...
spoločnosť: Boskie Wnętrza
návrhár: Lilly Niemaczek
www.boskiewnetrza.pl
Návrhy v CAD Decore vykonávam už 7 rokov
Software CAD Projekt K&A som zvolila na základe kladných referencií na internete,
rozhodla som sa ho vyskúšať. Tak začalo moje dobrodružstvo s CAD Decorom a
pokračuje dodnes. Cením si trvalý vývoj programu, priebežne uvádzanie noviniek a
rýchlu technickú podporu. Program môžem odporučiť aj začiatočníkom, pretože sa
jedná o jeden z najľahšie použiteľných 3D programov na trhu.

spoločnosť: ABC Design
návrhár: Izabela Mikita
www.abcdesign.pl

V programe CAD Kuchyne som projektovala 10 rokov, 2 roky používam CAD Decor PRO
CAD Decor PRO je najrýchlejším programom pre generovanie realistických
vizualizácií! To mi umožňuje upravovať návrh priamo na schôdzke so zákazníkom.
Zmena farieb a materiálov je prakticky okamžitá. Zákazník si vo veľmi krátkej dobe
môže prehliadnuť vizualizovaný projekt v mnohých variantách.

spoločnosť: G-Studio
návrhár: Dominik Kwiatkowski
www.facebook.com/gstudiogrupaprojektowa
Návrhy v CAD Decore som vykonával 6 rokov, 2 roky používam CAD Decor PRO
Sprvu som o návrhovom programe vôbec neuvažoval. CAD Decor som videl u svojho
brata a vyskúšal som ho skôr zo zvedavosti. S prvnými krokmi mi brat pomohol a
postupne sa navrhovanie interiérov stalo pre mňa zábavou. Podľa môjho názoru sú
najväčšími výhodami tohto softwaru rýchle vytvorenie kvalitnej vizualizácie a veľmi
ľahké používanie.

spoločnosť: SZUSZUdesign
návrhár: Dariusz Witczak
www.szuszudesign.pl
V CAD Decore som projektoval 10 rokov, 2 roky pracujem v CAD Decore PRO
CAD Decor som si vybral z týchto dôvodov: jednoduchosť ovládania obvyklými CAD
nástrojmi, priaznivý pomer funkčnosti a nákladov na obstaranie, vizualizácia na veľmi
dobrej úrovni, kvalitná technická podpora.

Prehliadnite si ďalšie návrhy na našom webe
cadprojekt.com.pl/strefa_projektantow/galeria_projektantow
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Staráme sa o svojich zákazníkov
školenie
Školenie programov vykonávame v prevádzke SITISIO alebo na
vyžiadanie i v sídle zákazníka. Podrobnejšie informácie o školení nájdete
na stránkách www.sitisio.sk. Môžete tiež volať na telefón 0911 855 757
alebo napísať mail na caddecor@sitisio.sk.

Navštívte CADProjekt K&A na

servisná podpora
Podpora je zdarma k dispozícii každému novému zákazníkovi po dobu 12
mesiacov od dátumu zakúpenia programu. Obsahuje aktualizáciu
softwaru, prístup k databázam a technickú podporu telefonicky alebo emailom. Podporu je možné zakúpiť i na ďalšie roky. Pre viac informácií
volajte na telefónne číslo 0911 855 757 alebo zašlite mail na caddecor@sitisio.sk.

dočasné kľúče
Dočasný kľúč vám umožní po obmedzenú dobu pracovať s plnou verziou
softwaru. Za 160 EUR bez DPH ponúkame 90-dňový kľúč s plnou
technickou podporou. Program si môžete vyskúšať a v kľude sa
rozhodnúť o prípadnom zakúpení plnej verzie... Cena zápožičného sa
Vám vráti v prípade zakúpenia programu, zostáva Vám i kľúč...

centrum znalostí
Na stránkách CADProjekt K&A sú špeciálne stránky Designers Zone
(v angličtine alebo poľštine), ktoré obsahujú výukové videá, prehľad
otázok a odpovedí, príklady definícií zostáv dlaždíc, aktuálne užívateľské
príručky, odkazy ku stiahnutiu aktuálnych databáz apod. Pre českých a
slovenských užívateľov so zaplatenou servisnou podporou je na
stránkách Protea k dispozícii prístup do VIP sekcie s podobným
obsahom.

prezentácia on-line
CADProjekt K&A pravidelne poriadajú bezplatné 60 minutové
prezentácie svojich programov prostredníctvom internetu - iba v poľštine.
Na prezentáciu je potrebné sa prihlásiť zaslaním mailu.

Protea spol. s r.o.
Makovského 1339/16, 163 00 Praha 6
tel. +420 252 541 500
e-mail: obchod@protea.cz
www.protea.cz

CAD Projekt K&A s.c.
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, Poland
tel. +48 61 662 38 83
e-mail: biuro@cadprojekt.com.pl
www.cadprojekt.com.pl

galéria návrhárov
(http://www.cadprojekt.com.pl/strefa_projektantow/galeria_projektantow.html)

Návrhári môžu do svojich profilov na webe CADProjekt K&A umiestňovať
neobmedzené množstvo vlastných vizualizácií spolu so svojimi
kontaktnými údajmi.

SITISIO spol. s r.o.
Čulenova 15, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel. +421 911 855 757
e-mail: caddecor@sitisio.sk
www.sitisio.sk
IntelliCAD a IntelliCAD logo sú registrované obchodné známky spoločnosti
The IntelliCAD Technology Consortium platné na území Spojených štátov
amerických a v ostatných krajinách.

Text tohto letáku nemožno považovať za ponuku v zmysle čl. 66 poľského občianskeho zákonníku (Journal of Laws, No. 16, Item. 93, v znení neskorších predpisov) a musia byť vykladané len ako informácie. Obsah a vzhľad letáku
je chránený autorským právom. Leták alebo jeho časť môžu byť využívané iba k osobnému použitiu a k nekomerčným účelom. Všetky ochranné známky, názvy produktov, názvy firiem a logá, ktoré sa objavujú v tomto dokumente
sú uvedené iba pre informačné účely a môžu byť vlastníctvom ich príslušných majiteľov.

