Navrhnite si interiér...

Systémy navrhovania, vizualizácie a oceňovania interiérov...

CAD Decor 2.X CAD Kuchyne 6.X

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

CAD Projekt K&A

Vizualizácia je generovaná modulom Profesionálny rendering

CAD Projekt K&A
Spoločnosť CAD Projekt K&A pôsobí v oblasti navrhovania interiérov už
viac ako 20 rokov. Počas tejto doby vyvinula unikátny software založený na
prostredí obecného systému CAD. Programy sú stále vylepšované a
prispôsobované potrebám užívateľov. Poslednými verziami týchto
známych a overených programov sú CAD Decor 2.0 a CAD Kuchyne 6.0.
Protea
Vizualizácia je generovaná modulom Profesionálny rendering

Spoločnosť Protea je česká firma s viac než dvadsaťročnými skúsenosťami
so systémami CAD, najmä v oblasti stavebníctva a architektúry. Protea
vlastní licenczaisťuje distribúciu a podporu softwaru CAD Projekt K&A na
českom a slovenskom trhu.
SITISIO
Spoločnosť SITISIO je 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 ako výhradný distribútor Protea pre SR.

skúsenosti, inovácie a komplexný prístup

k navrhovaniu interiérov
Aktuálne sú k dispozícii programy CAD Decor, CAD Kuchyne, CAD Přířez a bezplatná aplikácia
NET+ pre navrhovanie interiérov na internete.
Programy sú pripravené pre ľahké navrhovanie interiérov všetkých typov: kuchýň, kúpeľní,
spální, obývacích izieb, reštaurácií, kancelárií a ďalších.
V Poľsku je predaných cez 7000 kópií týchto programov, stovky licencií je predávaných v
zahraničí. V Českej a Slovenskej republike je cez 500 užívateľov v takmer 400 firmách.
Programy sú k dispozícii v mnohých jazykových mutáciách: v poľštine, angličtine, češtine,
španielčine, maďarčine, taliančine, nemčine, slovenčine, francúzštine a v bulharčine.
Návrhy interiérov prebiehajú v prostredí všeobecného CAD systému a tak majú pokročilejší
užívatelia prakticky neobmedzené konštrukčné možnosti.

Spolupráca
CAD Projekt K&A, Protea a SITISIO ponúkajú výrobcom možnosť
vytvárania individuálnych databáz ich výrobkov vo forme
digitálnych katalógov, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou
programov CAD Decor a CAD Kuchyne.

CAD Projekt K&A na zakázku vytvára tiež špecializované programy
pre výpočet cenových kalkulácií. Sú navrhované presne podľa
požiadaviek konkrétnych výrobcov. CAD Projekt K&A veľa rokov
spolupracuje s mnohými renomovanými výrobcami.

Spolupracujúce spoločnosti:

Databázy výrobcov obsahujú 3D modely výrobkov vo formáte
DWX, náhľady výrobkov vo formáte JPG a detailné popisy všetkých
prvkov s doporučenou cenou a montážnymi schémami.
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Všetky ochranné známky a obchodné názvy sú výhradným vlastníctvom ich majiteľov.

Novinky

Novinky našého software
Modul Profesionálny rendering
Nové renderovacie algoritmy, ktoré sú k dispozícii v
prídavnom module Profesionálny rendering, vám
sprístupňujú špičkové technológie súčasnej
počítačovej grafiky. Najdôležitejšími algoritmami
sú radiozita (metóda výpočtu globálneho
osvetlenia scény) a ray-tracing (umožňujúci
analýzu odrazov a lomov lúčov svetla). Výpočet
zobrazení podporujú ďalšie dôležité nástroje:
možnosť nastavenia všetkých parametrov
globálneho osvetlenia, final gathering (spresnenie
výpočtu osvetlenia pre vybrané objekty), možnosť
nastaviť reálnu emisiu svetla akéhokoľvek objektu
na scéne, automatická oprava nekorektne
pripravených modelov objektov a možnosť
ovplyvňovať hustotu siete projektu.

Vizualizácia je generovaná modulom Profesionálny rendering

Požadujete vizualizácie, ktoré vyzerajú takmer ako
fotografie? S modulom Profesionálny rendering
môžete takejto kvality dosiahnuť v priebehu 15
minút!

Prevodník 3D prvkov
V programoch je teraz k dispozícii modul, ktorý
prevádza konverziu 3D modelov do úsporného
interného formátu DWX. Prevodník 3D prvkov
umožňuje importovať súbory mnohých známych
typov: DWG, DXF, 3DS, SKP, STL, PLY, OBJ, LWO, OFF,
DAE a CTM. Súbory modelov môžete sťahovať z
internetu a v projektoch tak používať prvky
vytvorené v iných aplikáciách. Prevodník tiež
umožňuje meniť veľkosť modelov a optimalizovať
počet plôch, ktorými sú modely definované.
Hotové modely sa uchovávajú v užívateľskej
databáze, z ktorej ich môžete vkladať do projektov.
Prevodník vám dáva takmer neobmedzenú voľnosť
pri výbere zariaďovacích prvkov a umožňuje
vytváranie naozaj jedinečných návrhov.

Inovatívna prezentácia projektu
Ani ten najlepší projekt nemusí byť úspešný, pokiaľ
nie je patrične prezentovaný. Preto najnovšie verzie
programov ponúkajú niekoľko spôsobov, ako
výsledky vašej práce prezentovať. Môžete ukladať
obrázky (vo formátoch JPG, PNG a JPS), generovať
panoramatické náhľady interiérov (v module
Export 3D) a vytvárať skutočné videá AVI (s voľbou
ľubovoľného kódeku). Vytváranie videí je
skutočnou revolúciou u softwéru tohto typu. Videá
sú generované na základe vopred uloženej trasy,
počtu snímkov a rozlíšenia. V priebehu ukladania
trasy možno v reálnom čase meniť polohu kamery,
jej natočenie i rýchlosť pohybu. Výsledkom môže
byť pôsobivá vizuálna dokumentácia projektu na
profesionálnej úrovni. Presvedčte sa, ako rýchlo
možno vytvoriť zaujímavé video prezentujúce váš
projekt.

Zobrazená scéna obsahuje 265491 plôch. Pri vytváraní videa sa počítalo 195 snímkov,
celková dĺžka videa bola 13 sekúnd. Renderovanie snímku videa trvalo 24,6 sekúnd, jeden
snímok sa počítal približne 0,1 sekundy.
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CAD Decor 2.X

CAD Decor 2.X
komplexný nástroj
môžete navrhovať bytové i komerčné
interiéry: obývacie izby, kúpeľne, spálne,
kancelárie, jednoduché kuchyne a ďalšie.

Interaktívne užívateľské prostredie
modulu renderovania
v krátkom čase môžete dosiahnuť
vynikajúcu a efektnú vizualizáciu, počas
výpočtov možno meniť parametre
osvetlenia a pohybovať kamerou po scéne

Cad Decor 2.X
obsahuje viac ako 15 000 modelov prvkov
a mnoho databáz konkrétnych výrobcov
základná cena: 1.320 EUR (bez DPH)

Vizualizácia je generovaná modulom Profesionálny rendering

návrhové a editačné nástroje

sloboda navrhovania
Dlaždice sa v ľubovoľnom pohľade do interiéru vkladajú
na plochy jednoduchou metódou 'ťahaj a pusti'. Tiež pri
editácii položených dlaždíc môžete používať pokročilé
nástroje: vyrezávať otvory v obložených plochách (napr.
pre vstavané zrkadlá), vytvárať výklenky a prímurovky
podľa obrysu dlaždíc a meniť dĺžku obložených priečok.

Pokročilé editační nástroje

CAD Decor 2.0 umožňuje používať jedinečné vizuálne
efekty, napr. mapovanie nerovností textúr a globálne
tieňovanie. Mapovanie nerovností umožňuje
simulovať priestorový vzhľad textúr. Globálne
tieňovanie dopĺňa do scény prirodzené tiene, tým
zvýrazňuje hĺbku a perspektívu scény.

Zväčšený detail efektu
mapovania nerovností

CAD Decor umožňuje optimalizovať spotrebu
položených dlaždíc tak, aby odpad z rezaných dlaždíc
bol čo možno najmenší. S takým nástrojom bude váš
projekt skutočne na profesionálnej úrovni!
Unikátny spôsob výpočtu a tlače cenových kalkulácií
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ľahké používanie
Nakresliť miestnosť a ďalšie konštrukčné prvky (dvere, okná, dosky,
podhľady, stĺpy, skosenie apod.) a potom do projektu s databázou
vložiť zariaďovacie prvky je ľahké a intuitívne. Hotový projekt môžete
zákazníkovi predviesť približne po hodinovej práci. Prezentáciu
zaisťujú užívateľsky príjemné postupy a moderné algoritmy bežne
používané v počítačovej 3D grafike.

CAD Decor 2.X

inovatívny prístup k navrhovaniu

Prehľad
vložených prvkov

Stropné šikminy, oblúkové steny
a parametrické okná

Technická dokumentácia

databázy výrobcov

digitálne katalógy
CAD Decor sa dodáva s rozsiahlymi a rôznorodými databázami 3D
modelov zariaďovacích prvkov, keramiky, armatúr, svetiel, nábytku,
radiátorov, doplnkov a príslušenstva. Mnoho významných a
renomovaných poľských i zahraničných výrobcov využíva tejto
možnosti k propagácii vlastných produktov. Všetci užívatelia CAD
Decoru so zaplatenou servisnou podporou môžu databázy a ich
aktualizácie sťahovať z internetu (pokiaľ sa výrobca nerozhodne
obmedziť ich dostupnosť).

Prvky vnútorného vybavenia

Pokročilé možnosti editácie stien,
drevený obklad na stenách a na podlahe

Editor databázy dlaždíc
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CAD Kuchyne 6.X

CAD Kuchyne 6.X
univerzálny nástroj
CAD Kuchyne sú k dispozícii v dvoch
verziách: CAD Kuchyne Standard a CAD
Kuchyne MAX. Verzia MAX s prídavnými
modulmi Editor skriniek, CAD Přířez,
Export 3D je vhodná najmä pre výrobcov
kuchynského nábytku.

úspora času a mimoriadna kvalita
projekt vo výbornej kvalite, s
profesionálnou cenovou ponukou,
kompletnou technickou dokumentáciou a
šablónou objednávky dokážete vytvoriť
počas jednej hodiny

CAD Kuchyne 6.X
program obsahuje cez 30 000 3D modelov
prvkov a skriniek a mnoho databáz
konkrétnych výrobcov
základná cena: 1.320 EUR (bez DPH)
Vizualizácia je generovaná modulom Profesionálny rendering

interaktivita návrhového procesu a systémová modularita

modulárny systém
Základné návrhové moduly sú súčasťou štandardnej verzie programu CAD
Kuchyne - modul domácich spotrebičov, modul farieb, univerzálna databáza
kuchynských skriniek s možnosťou zámeny typu dvierok. Užívateľ môže
zakúpiť tiež ďalšie prídavné moduly: Profesionálny rendering, Editor skriniek,
Obklady, Obklady a editor dlaždíc, Export 3D a CAD Přířez. Modul CAD Přířez
optimalizuje spotrebu materiálu pri výrobe kuchynského nábytku. Modulárne
usporiadanie programu umožňuje užívateľom výber sady nástrojov, ktoré
optimálne pokryjú ich individuálne potreby.

Editor skriniek – úprava
parametrov korpusu skrinky

3D modely domácich spotrebičov môžete z mnohých
databáz výrobcov vkladať kedykoľvek v priebehu
návrhového procesu. Vkladanie spotrebičov je veľmi
jednoduché a podobné vkladaniu prvkov vnútorného
vybavenia.

Dokončený návrh užívateľskej skrinky

Prvky vložené z databáz výrobcov
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Modularita programov CAD Kuchyne a CAD
Decor umožňuje všetky návrhové práce
vykonávať v jednom užívateľskom prostredí.
Táto skutočnosť nás inšpirovala k vytvoreniu
nového programu CAD Decor Pro. Tento
program umožňuje navrhovať interiéry
všetkých typov a zahrňuje tieto aplikácie:
CAD Kuchyne 6.0, CAD Decor 2.0, Editor
skriniek a modul Profesionálny rendering.

automatické generovanie
Program CAD Kuchyne umožňuje vykonávať všetky činnosti
potrebné pre vytvorenie precízneho projektu kuchyne. Vďaka
dômyselným nástrojom pre 3D modelovanie môžete rýchlo a
pohodlne vytvárať i prvky atypických tvarov. K dispozícii je nástroj
pre veľmi ľahké vkladanie kuchynských skriniek. Rôzne ďalšie
kuchynské prvky, ako lemovacie lišty, sokle a pracovné dosky, sa
generujú automaticky alebo na základe vami vopred nakresleného
obrysu alebo zadanej trasy. Projekt obsahuje úplnu profesionálnu
dokumentáciu a cenovú kalkuláciu všetkých vložených prvkov.

Vytvorenie pracovnej dosky
podľa obrysu definovaného užívateľom

CAD Kuchyne 6.X

pokročilé nástroje pre automatické generovanie prvkov

Technická dokumentácia a cenová ponuka

prekvapivé účinky osvetlenia a renderingu

nový vzhľad
Niektoré novinky sú vám k dispozícii i v prípade, že budete používať
len štandardný rendering. Novinky uľahčujú prácu v programe a
umožňujú významne zvýšiť kvalitu vizualizácie. Vedľa nového
užívateľského prostredia a nových možností animovať pohyb po
scéne (virtuálna prechádzka) ponúka program inovatívne nástroje
pre nastavenie spôsobu svietenia svetiel. Pre samostatné svetlá
alebo pre skupiny svetiel môžete vyberať z 32 rozptylových máp vo
formáte IES, aktualizácia zobrazenia prebieha v reálnom čase.
Absolútnou novinkou je možnosť simulovať nerovnosti
materiálových textúr a riešiť globálne tieňovanie. Obrázky a videá
uložené z projektov môžete prehliadať v aplikácii Galéria, ktorá
môže byť spustená zároveň s programom, môžete teda zároveň
upravovať projekt a prezentovať výsledky svojej práce.

Pri nastavovaní svetiel môžete ľahko vyberať z 32
rozptylových máp vo formáte IES, ktoré sú zabudované
v programe. Ak si zakúpite modul Profesionálny
rendering, budete mať možnosť súbory IES sťahovať
taktiež z internetu alebo používať IES súbory z iných
programov.

Potrebujete vizualizáciu vo foto-realistickej
kvalite? Používajte modul Profesionálny
Rendering .

Vizualizace je generována modulem Profesionální rendering
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vytváranie prvkov

atypického tvaru

Vytvorenie bloku atypického tvaru

Vytvorenie zaveseného podhľadu neobvyklého tvaru

Axonometrický pohľad do navrhnutého interiéru

Vizualizácia navrhnutého interiéru

Staráme sa o svojich

zákazníkov

školenie

optimálne systémové a hardwarové požiadavky

Školenie programov vykonávame v prevádzke SITISIO alebo v sídle
zákazníka. Viac informácií o školení nájdete na stránkach
www.sitisio.sk. Môžete tiež zavolať na telefónne číslo 0911 855 757
alebo napísať mail na caddecor@sitisio.sk .

Software: Operačný systém Windows 7 - 64 bitové, program dot4CAD
- je súčasťou dodávky
Upozornenie! Programy CAD Decor, CAD Kuchyne a CAD Decor PRO
nepracujú pod operačnými systémami Linuxu a Mac OS.

servisná podpora
Balíček podpory je k dispozícii každému novému zákazníkovi po dobu
12 mesiacov od dátumu zakúpenia programu. Balíček obsahuje
aktualizáciu softwéru, prístup k novým databázam a technickú
podporu telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. 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.

SITISIO spol. s r.o.
Čulenova 15
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Hardware: viacjadrový procesor I5 alebo I7, 8 MB RAM, grafická karta
s procesorom NVIDIA GeForce (GTX 570 a lepšie v tejto rade), DVD
mechanika pre inštaláciu programu (požadovaná rýchlosť min. 8x),
širokouhlý monitor s uhlopriečkou min. 21''
Len počítač splňujúci uvedené kritériá vám zaistí pohodlnú prácu s
programom a kvalitné výsledky.
Podrobnosti ohľadne minimálnych a doporučených požiadaviek CAD
Decoru na hardware a software nájdete na stránkach www.protea.cz.

CAD Projekt K&A s.c.
ul. Rubież 46
61-612 Poznan

e-mail: caddecor@sitisio.sk

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

www.sitisio.sk

www.protea.cz

www.cadprojekt.com.pl

tel. +421 911 855 757

tel. +48 801 000 269
e-mail: biuro@cadprojekt.com.pl

Obsah a vzhľad tohto letáku je chránený autorským právom. Leták alebo jeho časti môžu byť využívané iba k osobnému použitiu a k nekomerčným účelom. Všetky ochranné známky, názvy produktov, mená firiem a
logá, ktoré sa objavujú v tomto dokumente sú uvedené iba pre informačné účely a môžu byť vlastníctvom ich príslušných majiteľov.

