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CADProjekt K&A

S

polečnost CADProjekt K&A úspěšně vyvíjí software již více než dvacet let a je první polskou společností se specializací
na software pro navrhování, kalkulaci a vizualizaci interiérů. Záměr vývoje takového software vznikl v malé
skupině příznivců 3D grafiky a interiérového designu, kteří postupně vybudovali moderní společnost s více než
padesáti zaměstnanci a vytvořili unikátní nabídku pro široké spektrum zákazníků.

Protea

S

polečnost Protea je česká firma s více než dvacetiletými zkušenostmi se systémy CAD, zejména v oblasti stavebnictví,
architektury a navrhování interiérů. Protea zajišťuje lokalizaci, distribuci a podporu softwaru CAD Projekt K&A na
českém a slovenském trhu.

CAD
Kuchyně

CAD
Decor

Nabídka

CAD
Decor PRO

specializované programy: CAD Decor 2.X, CAD Kuchyně 6.X, CAD Decor PRO, CAD
Přířez 3.X, bezplatná aplikace pro navrhování interiérů Power NET+ 2012 a mnoho
přídavných modulů a aplikací

CAD
Přířez

návrh místností rozličného typu: kuchyně, koupelny, obývací pokoje, ložnice, ostatní
bytové i nebytové prostory
více než 10 000 prodaných licencí v Polsku a přes 1 600 licencí v ostatních zemích

Render
PRO

více než 10 jazykových verzí
školení různého typu pro začátečníky i pokročilé uživatele
servisní balíčky - přístup k aktualizacím a upgradům software, databázím a k technické
podpoře

Vestavěné
skříně
Webové
aplikace

mnoho prvků pro zařizování interiérů: obsáhlá univerzální databáze, databáze
produktů předních výrobců, uživatelská databáze se 3D modely z mnoha různých zdrojů
(konverze z formátů DWG, DXF, 3DS, SKP, STL, PLY, OBJ, LWO, OFF, DAE, CTM a
vlastní formát DWX)
nové produkty: modul Vestavěné skříně a systém pro prezentaci na mobilních

Spolupráce

Přehled některých společností, které s námi spolupracují:

J

ako jediná firma na trhu nabízejí CADProjekt K&A velké množství
komplexních a různorodých databází produktů jako nedílnou
součást svých aplikací. Databáze produktů obsahují náhledy
modelů formátu JPG, prostorové modely ve formátu DWX, detailní popisy
výrobků, doporučené ceny, montážní informace a schémata, logistické
informace apod.
Momentálně je k dispozici téměř 80 databází, které jsou průběžně
doplňovány podle aktuální nabídky výrobců keramických obkladů, nábytku,
domácích spotřebičů, koupelnové keramiky a dalších produktů. Počet 3D
modelů se každý měsíc zvyšuje, na začátku posledního čtvrtletí 2014 jich
bylo přes 60 000.
Všechny ochranné známky a obchodní názvy jsou výhradním vlastnictvím jejich majitelů.
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Hloubka ostrosti
scéna může být vzadu nebo vepředu rozostřena

brzy k dispozici
rychlý přístup k sériím dlaždic uloženým v projektu
generování šikmých povrchů s možností obkládu keramickými dlaždicemi
zjednodušení výpočtu ceny - odhad pro obklady bez optimalizace jen podle
obložené plochy a rabatu specifikovaného uživatelem
export scén do systému CAD Share-it včetně výsledků výpočtu raytracingu
několikrát vyšší výkon při úpravách interiéru v režimu vizualizace (např.
pro návrh složený z 820 000 ploch snížení rychlosti z předchozích 89 na
současných 10 obrázků za vteřinu)

AVI videa přesně podle vašich požadavků
bude možné nastavit rotaci kamery kolem její osy a
vytvářet prezentace typu 'film ve filmu'

Anaglyf
budete moci vytvářet taková zobrazení výkresů nebo
fotografií, která vám při prohlížení skrz brýle s jedním
červeným a druhým azurovým sklem umožní
prostorové vnímání zobrazených objektů

Umělecké filtry
bude možné vytvářet vizualizace s různými uměleckými filtry: vodové barvy, zaostření, skica, tužka, měkká tužka, olejomalba, olejomalba Van Gogh, přechod barev

bez filtru

skica

tužka

akvarel

přechod barev
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pro navrhování bytových i komerčních interiérů: obývacích pokojů,
koupelen, ložnic, kanceláří apod.
kreativní vizualizace, animace a videa AVI vytvářená přímo ve 3D
uživatelském prostředí (standardní rendering)
více než 20.000 3D modelů, téměř 70 databází výrobků významných
výrobců, univerzálních prvků vnitřního vybavení, dlaždic, koupelnové
keramiky; možnost vlastní prvky vkládat do uživatelské databáze, která je
přenosná mezi návrháři
snadná úprava povrchů stěn a podlah: pokládání materiálových textur,
barev a keramických dlaždic s libovolným spárováním metodou 'táhni a
pusť', speciální efekty jako mapování nerovností a globální stínování
unikátní způsob optimalizace spotřeby dlaždic
základní přístup k systému CAD Share-it (40 MB na externím serveru, 15
MB měsíčně pro odesílání návrhů, 50 přístupů měsíčně pro klienty)

Základní
info

1.

2.

3.

4.

v rámci zakoupení programu ZDARMA jeden rok servisní podpory
(aktualizace a upgrady software, přístup k novým a aktualizovaným
databázím, technická podpora)
cena: 32.900 Kč bez DPH

Windows 32/64-bit: 10, 8/8.1, 7, Vista, program IntelliCAD (je zdarma
součástí programu CAD Decor)
Upozornění: CAD Decor není určen pro systémy Linux a Mac OS

Vytvářet místnosti

5.

Navrhovat
vlastní prvky

6.
Pokládat
materiálové textury

Vkládat
zařizovací prvky

Používat značkové obklady
a spárovací hmoty

Hardwarové požadavky pro CAD Decor bez modulu Profesionální
Rendering: grafická karta postavená na procesoru NVIDIA GeForce (viz
seznam doporučených karet na webových stránkách)

7.
Vytvářet
vizualizace

Generovat přehledy
a cenové nabídky

Vizualizace byla vytvořená v programu
CAD Decor s modulem Profesionální rendering
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Hardwarové požadavky pro CAD Decor s modulem Profesionální
Rendering: procesor Quad-Core, např. Intel Core i5, i7, 8–16 GB RAM,
grafická karta postavená na procesoru NVIDIA GeForce (viz seznam
doporučených karet na webových stránkách)

dostupné dvě verze: CAD Kuchyně Standard (mohou být doplněny dalšími
přídavnými moduly) a CAD Kuchyně MAX (zahrnují jednak program CAD
Kuchyně Standard, jednak přídavné moduly Editor skříněk, CAD Přířez a
Export 3D)
kompletní návrh včetně vizualizací, animací a videí AVI, výpočtu ceny,
výstupů a technické dokumentace může být proveden během jediné
hodiny!
domácí spotřebiče mohou být jednoduše do projektu vkládány kdykoli
během procesu návrhu
více než 35.000 3D modelů, téměř 50 databází výrobků, univerzálních
prvků vnitřního vybavení, domácích spotřebičů a kuchyňských skříněk;
možnost vlastní prvky vkládat do uživatelské databáze, která je přenosná
mezi návrháři
pokročilé možnosti automatického generování typických a atypických lišt,
soklů a pracovních desek
základní přístup k systému CAD Share-it pro uživatele s volitelným
modulem Export 3D

Základní
info

v rámci zakoupení programu ZDARMA jeden rok servisní podpory
(aktualizace a upgrady software, přístup k novým a aktualizovaným
databázím, technická podpora)
cena: 26.900 Kč bez DPH

Windows 32/64-bit: 8/8.1, 7, Vista, program IntelliCAD (je zdarma součástí
programu CAD Kuchyně

1.

2.

3.

4.

Upozornění: CAD Kuchyně nejsou určeny pro systémy Linux a Mac OS
Vytvářet místnosti

Hardwarové požadavky pro CAD Kuchyně s modulem Profesionální
Rendering: procesor Quad-Core, např. Intel Core i5, i7, 8–16 GB RAM,
grafická karta postavená na procesoru NVIDIA GeForce (viz seznam
doporučených karet na webových stránkách).
Hardwarové požadavky pro CAD Kuchyně bez modulu Profesionální
Rendering: grafická karta postavená na procesoru NVIDIA GeForce (viz
seznam doporučených karet na webových stránkách)

5.

Navrhovat
vlastní prvky

6.
Vkládat
zařizovací prvky

Umísťovat
kuchyňské skříňky

7.
Pokládat
materiálové textury

CAD Cut
Vytvářet
vizualizace

Vkládat domácí
spotřebiče

Vytvářet uživatelské skříňky
CAD Kuchyně MAX

Optimalizovat nářezové plány

CAD Kuchyně MAX

8.
Generovat dokumentaci
a cenové nabídky

Vizualizace byla vytvořená v programu
CAD Kuchyně s modulem Profesionální rendering
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pro navrhování libovolných bytových a komerčních interiérů, vhodný pro
velké bytové a veřejné prostory
zahrnuje všechny možnosti a veškerou funkčnost programů CAD Decor
2.X, CAD Kuchyně 6.X a modulů Editor skříněk a Profesionální rendering
inovativní prostředí modulu Profesionální rendering umožňuje interaktivně,
efektivně a v reálném čase vytvářet působivé fotorealistické vizualizace
(srovnatelné s výstupy programu 3ds Max), videa, animace a
panoramatické náhledy
řadu změn v zobrazené scéně můžete provádět i v průběhu výpočtů
renderování!
více než 60.000 3D modelů, téměř 80 databází výrobků, univerzálních prvků
vnitřního vybavení, dlaždic, domácích spotřebičů, kuchyňských skříněk
atd.; možnost vlastní prvky vkládat do uživatelské databáze, která je
přenosná mezi návrháři
plný přístup k systému CAD Share-it PRO (400 MB na externím serveru,
500 přístupů měsíčně pro klienty)

Základní
info

v rámci zakoupení programu ZDARMA jeden rok servisní podpory
(aktualizace a upgrady software, přístup k novým a aktualizovaným
databázím, technická podpora)
cena: 57.900 Kč bez DPH

1.

2.
Vytvářet místnosti

3.
Navrhovat
vlastní prvky

4.
Umísťovat
kuchyňské skříňky

REA

6.
Používat značkové obklady
a spárovací hmoty

7.
Pokládat
materiálové textury

Vkládat domácí
spotřebiče

9.
Vytvářet realistické
vizualizace

Generovat přehledy,
dokumentaci a cenové nabídky

Vizualizace byla vytvořená v programu
CAD Decor PRO s modulem Profesionální rendering
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Vkládat
zařizovací prvky

Upozornění: CAD Decor PRO není určen pro systémy
Linux a Mac OS
Procesor Quad-Core, např. Intel Core i5, i7, 8–16 GB RAM,
grafická karta postavená na procesoru NVIDIA GeForce
(viz seznam doporučených karet na webových stránkách)

L

8.

Windows 32/64-bit: 8/8.1, 7, Vista, program IntelliCAD (je
zdarma součástí programu CAD Decor)

5.

Tento komplexní, profesionální a výkonný nástroj je přímou součástí programu CAD Decor PRO. Vzhledem k jeho vysokým
nárokům na hardware počítače je k programům CAD Decor a CAD Kuchyně dodáván jako volitelný modul.

Parametry osvětlení scény a některé vlastnosti materiálů můžete upravovat v
průběhu výpočtů renderování. Pohled se každých několik vteřin aktualizuje,
takže můžete průběžně sledovat výsledky procesu renderování. Tak můžete
rychle dosáhnout optimálních výsledků. Render PRO umožňuje také vytvářet
videa formátu AVI v plném HD rozlišení a dokonce i v rozlišení 4K.

Dokonce i ve standardním renderingu jsou použita
řešení, která významně zvyšují estetické působení
vizualizace. Vynikající fotorealistická kvalita
renderování a animací jsou naší prioritou. Jsme
pyšni na technologicky vysoce vyspělé možnosti
modulu Render PRO a jeho používání našim
zákazníkům upřímně doporučujeme.

Tento nástroj umožňuje používat barevné filtry
stejným způsobem jako v bitmapových editorech.

Profesionální algoritmus umožňuje přesný výpočet odrazu
světelných paprsků od zrcadel a lesklých objektů a lom světla
v průhledných a průsvitných materiálech, např. ve skle.
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nový nástroj pro bytové architekty a projektanty, návrháře vestavěných
skříní a atypického nábytku na zakázku
možnosti: možnost návrhu ve 2D nebo v prostoru, parametrické
navrhování a interaktivní dynamické 3D modelování, inteligentní řešení
usnadňující práci, detailní dokumentace, výkresy skříně a jednotlivých dílů,
vysoce kvalitní vizualizace
materiálové textury (dřevo, zrcadlo, sklo, ratan, bambus a další) lze na
části modelu pokládat metodou 'táhni a pusť' a jsou ukládány jako součást
návrhu skříně pro potřeby vizualizace v ostatních aplikacích
spolupráce modulu Vestavěné skříně s programem CAD Přířez je
důležitá zejména pro výrobce nábytku, vše co potřebují, vyřeší s naším
softwarem - od koncepce a návrhu konstrukce, přes řešení detailů,
vybavení skříně policemi, příčkami, zásuvkami, tyčemi, drátěným
programem atd., až po generování detailních podkladů potřebných pro
výrobu

Základní
info

1.

2.
Použít průvodce
základním nastavením

6.

3.
Specifikovat rozměry,
definovat zkosení

7.
Vložit příčky, police,
tyče, zásuvky
a další vybavení

4.
Vybrat komponenty

Generovat přehledy,
dokumentaci, nabídky
a nářezové plány

detailní 2D nebo 3D zobrazení skříně a všech jejích
komponent přímo v modulu s možností doplňovat
textové poznámky
navržená skříň se ukládá do projektu programů CAD
Decor PRO, CAD Decor nebo CAD Kuchyně a v nich
několika klinknutími myši spustíte vizualizaci s
materiály, které jste pro skříň zadali (např. zrcadla,
sklo apod.)
pokud jste do stropu skříně navrhli světla, budou svítit
stejně jako ostatní světlené zdroje v projektu místnosti
a stejně budete moci nastavovat jejich parametry
(intenzitu, rozsah, úhel kužele, barvu), popř. načíst
jejich vlastnosti ze souborů IES.
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Navrhnout posuvné
nebo otevíravé dveře

9.

8.
Použít další nástroje,
doplnit kóty a popisy

5.

Provést působivou
vizualizaci v ostatních
programech

Zvolit materiály
pro skříň a dveře

Modul obsahuje unikátní systém generování
přehledu problémů nalezených v návrhu. V přehledu
se objeví upozornění na díly, které rozměrově
překračují tabule materiálu na skladě a seznam
položek, které vyžadují opravu, s návrhem
optimálního řešení.
K dispozici jsou tři druhy výstupů - standardní a
podrobný výstup pro zákazníka a podrobný výstup pro
výrobce, který obsahuje automaticky generované
výkresy všech dílů. Ty lze exportovat do souboru
formátu CSV pro následné zpracování v programu
CAD Přířez.

prostorová vizualizace projektu - panoramatický náhled s úhlem 360° - je
rychle a snadno přenosná na mobilní zařízení vašeho zákazníka
virtuální galerie návrhů na zabezpečeném externím serveru s přístupem
prostřednictvím QR kódu, který je generován přímo v CAD Share-it
jedna galerie může obsahovat vizualizace více místností s možností
jednoduše přecházet mezi nimi
možnost uživatelům odesílat automaticky generované e-maily s odkazy
na 3D vizualizace a s QR kódy pro rychlý přístup do bezplatné aplikace
CAD Share-it pro mobilní zařízení
základní verze poskytuje 40 MB na externím serveru, 15 MB měsíčně pro
odesílání návrhů a 50 přístupů měsíčně pro klienty
verze PRO (bezplatná jen pro uživatele CAD Decor PRO) poskytuje 400
MB na externím serveru, 500 přístupů měsíčně pro klienty a žádná
omezení pro odesílání návrhů

Základní
info
Android - tablety, chytré telefony;
iOS - zařízení iPhone a iPad;
Windows - počítače PC

Export 3D

PC

odk

az

neb

SERVER

Galerie

o

odkaz

načtěte kód, shlédněte desetiminutové
video a uvidíte, jak je to snadné!

odk
3D návrh

3D návrh

CAD Share-it

neb o

tablet

anze b o

3D návrh

mob

CAD Share-it je bezplatný
pro uživatele se zaplacenou
servisní podporou

obrázky vizualizací (JPG, PNG, JPS) mnoha typů
(fotorealistická vizualizace, monochromatické zobrazení,
drátové zobrazení) v rozlišení až 5760x3240 bodů (3x
větší než Full HD) nebo v kvalitě 4K
panoramatické pohledy vytvářené modulem Export 3D*
- kamera je umístěna uprostřed místnosti a místnost se
otáčí kolem ní*
renderované video v souboru formátu AVI v rozlišení až
Full HD nebo 4K s možností definovat počet snímků za
vteřinu, rozlišení, rychlost přehrávání a natočení kamery
v průběhu nahrávání videa je možné kameru přesunout a
měnit rychlost jejího pohybu!
anaglyfické zobrazení pro animace i statické vizualizace
bezplatná aplikace CAD Share-it pro mobilní zařízení

*Pro uživatele programu CAD Kuchyně Standard lze volitelný modul
Export 3D zakoupit za 2.500 Kč bez DPH
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Porovnání možností programů CAD Projekt K&A
CAD Decor

CAD Kuchyně CAD Kuchyně MAX

CAD Decor PRO

SPRÁVA PROJEKTŮ
VYTVÁŘENÍ A EDITACE MÍSTNOSTÍ
NAVRHOVÁNÍ VLASTNÍCH 3D PRVKŮ
VKLÁDÁNÍ, DOKUMENTACE A KALKULACE
KUCHYŇSKÉHO NÁBYTKU
AUTOMATICKÉ GENEROVÁNÍ A EDITACE LIŠT,
SOKLŮ A PRACOVNÍCH DESEK
ZÁMĚNA CELÝCH KUCHYŇSKÝCH SESTAV
NAVRHOVÁNÍ UŽIVATELSKÝCH SKŘÍNĚK,
ÚPRAVA DATABÁZÍ VÝROBCŮ
VKLÁDÁNÍ, DOKUMENTACE A KALKULACE
KUCHYŇSKÝCH SPOTŘEBIČŮ ZNÁMÝCH VÝROBCŮ
VKLÁDÁNÍ PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ
Z DATABÁZÍ VÝROBCŮ, PŘEVODNÍK PRVKŮ
POKLÁDÁNÍ A EDITACE ZNAČKOVÝCH OBKLADŮ
A DLAŽEB (V MODULU OBKLADY)
POKROČILÁ DOKUMENTACE A KALKULACE
ZNAČKOVÝCH OBKLADŮ
DOKUMENTACE A KALKULACE ZNAČKOVÝCH
SPÁROVACÍCH HMOT
DOPLŇOVÁNÍ VLASTNÍCH DLAŽDIC A SPÁROVACÍCH HMOT
(EDITOR DLAŽDIC), EDITACE CEN V DATABÁZÍCH VÝROBCŮ
VÝBĚR A EDITACE MATERIÁLOVÝCH TEXTUR
APLIKACE, DOKUMENTACE A KALKULACE
MALEB, LAKŮ A LAZUR

*

*

STANDARDNÍ RENDERING, POUŽÍVÁNÍ
PŘEDDEFINOVANÝCH SVĚTELNÝCH STYLŮ
PROFESIONÁLNÍ RENDERING, POUŽÍVÁNÍ
UŽIVATELSKÝCH SOUBORŮ IES
PREZENTACE NÁVRHU (VIZUALIZACE, VIDEA)
PANORAMATICKÉ POHLEDY (MODUL EXPORT 3D)
SPRÁVA SOUBORŮ PREZENTACE (MODUL CAD GALERIE)
AUTOMATICKÁ OPTIMALIZACE NÁŘEZOVÝCH
PLÁNŮ (MODUL CAD PŘÍŘEZ)
NAVRHOVÁNÍ, DOKUMENTACE A KALKULACE
VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ A POLICOVÝCH SYSTÉMŮ
SDÍLENÍ NÁVRHŮ, 40 MB, 15 MB PRO ODESÍLÁNÍ A
50 PŘÍSTUPŮ MĚSÍČNĚ (PROGRAM CAD SHARE-IT BASIC)

**

SDÍLENÍ NÁVRHŮ, 400 MB, 500 PŘÍSTUPŮ MĚSÍČNĚ, ŽÁDNÝ
LIMIT PRO ODESÍLÁNÍ (PROGRAM CAD SHARE-IT PRO)

**

*Nástroje pro aplikaci, dokumentaci a kalkulaci maleb, laků a lazur nejsou dostupné v programech CAD Kuchyně a CAD Kuchyně MAX
**Program CAD Share-it je použitelný pouze společně s modulem Export 3D
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je součástí

volitelně

nelze

Zkušenosti našich zákazníků...
společnost: Boskie Wnętrza
návrhář: Lilly Niemaczek
www.boskiewnetrza.pl
Návrhy v CAD Decoru provádím již 7 let
Software CAD Projekt K&A jsem zvolila na základně kladných referencí na internetu,
rozhodla jsem se ho vyzkoušet. Tak začalo mé dobrodružství s CAD Decorem a
pokračuje do dneška. Cením si trvalého vývoje programu, průběžně uváděných
novinek a rychlé technické podpory. Program mohu doporučit začátečníkům, protože
se jedná o jeden z nejsnadněji použitelných 3D programů na trhu.

společnost: ABC Design
návrhář: Izabela Mikita
www.abcdesign.pl

V programu CAD Kuchyně jsem projektovala 10 let, 2 roky používám CAD Decor PRO
CAD Decor PRO je nejrychlejším programem pro generování realistických vizualizací!
To mi umožňuje upravovat návrh přímo na schůzce se zákazníkem. Změna barev a
materiálů je prakticky okamžitá. Zákazník si ve velmi krátké době může prohlédnout
vizualizovaný projekt v mnoha variantách.

společnost: G-Studio
návrhář: Dominik Kwiatkowski
www.facebook.com/gstudiogrupaprojektowa
Návrhy v CAD Decoru jsem prováděl 6 let, 2 roky používám CAD Decor PRO
Zprvu jsem o návrhovém programu vůbec neuvažoval. CAD Decor jsem viděl u svého
bratra a vyzkoušel jsem ho spíše ze zvědavosti. S prvními kroky mi bratr pomohl a
postupně se navrhování interiérů stalo pro mě zábavou. Podle mého názoru jsou
největšími výhodami tohoto software rychlé vytvoření kvalitní vizualizace a velmi
snadné používání.

společnost: SZUSZUdesign
návrhář: Dariusz Witczak
www.szuszudesign.pl
V CAD Decoru jsem projektoval 10 let, 2 roky pracuji v CAD Decoru PRO
CAD Decor jsem si vybral z těchto důvodů: jednoduchost ovládání obvyklými CAD
nástroji, příznivý poměr funkčnosti a nákladů na pořízení, vizualizace na velmi dobré
úrovni, kvalitní technická podpora.

Prohlédněte si další návrhy na našem webu
cadprojekt.com.pl/strefa_projektantow/galeria_projektantow
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Pečujeme o své zákazníky
školení
Školení programů provádíme v sídle Protea nebo na vyžádání i v sídle
zákazníka. Podrobnější informace o školení naleznete na stránkách
www.protea.cz. Můžete také volat na telefon 235 316 232 nebo napsat
mail na obchod@protea.cz.

Navštivte CADProjekt K&A na

servisní podpora
Podpora je k zdarma k dispozici každému novému zákazníkovi po dobu
12 měsíců od data zakoupení programu. Obsahuje aktualizaci softwaru,
přístup k databázím a technickou podporu telefonicky nebo e-mailem.
Podporu je možné zakoupit i na další roky. Pro více informací volejte na
telefonní číslo 235 316 232 nebo zašlete mail na obchod@protea.cz.

dočasné klíče

centrum znalostí

Dočasný klíč vám umožní po omezenou dobu pracovat s plnou verzi
softwaru. Za 1.900 Kč bez DPH nabízíme 30-ti denní klíč s plnou
technickou podporou. Program si můžete vyzkoušet a v klidu se
rozhodnout o případném zakoupení plné verze...

Na stránkách CADProjekt K&A jsou speciální stránky Designers Zone
(v angličtině nebo polštině), které obsahují výuková videa, přehled otázek
a odpovědí, příklady definic sestav dlaždic, aktuální uživatelské příručky,
odkazy ke stažení aktuálních databází apod. Pro české a slovenské
uživatele se zaplacenou servisní podporou je na stránkách Protea
k dispozici přístup do VIP sekce s podobným obsahem.

prezentace on-line
DECORsoft s.r.o.
Makovského 1339/16, 163 00 Praha 6
+420 602329240
e-mail: info@decorsoft.cz
www.decorsoft.cz

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

CADProjekt K&A pravidelně pořádají bezplatné 60-ti minutové
prezentace svých programů prostřednictvím internetu - pouze v polštině.
Na prezentaci je nezbytné se přihlásit zasláním mailu.

galerie návrhářů
(http://www.cadprojekt.com.pl/strefa_projektantow/galeria_projektantow.html)

Návrháři mohou do svých profilů na webu CADProjekt K&A umísťovat
neomezené množství vlastních vizualizací spolu se svými kontaktními
údaji.

IntelliCAD a IntelliCAD logo jsou registrované obchodní známky společnosti
The IntelliCAD Technology Consortium platné na území Spojených států
amerických a v ostatních zemích.

Text tohoto letáku nelze považovat za nabídku ve smyslu čl. 66 polského občanského zákoníku (Journal of Laws, No. 16, Item. 93, ve znění pozdějších předpisů) a musí být vykládán jen jako informace. Obsah a vzhled letáku je
chráněn autorským právem. Leták nebo jeho části mohou být využívány pouze k osobnímu použití a k nekomerčním účelům. Všechny ochranné známky, jména produktů, názvy firem a loga, které se objevují v tomto dokumentu
jsou uvedeny pouze pro informační účely a mohou být vlastnictvím jejich příslušných majitelů.

