CAD Projekt K&A
W branży projektowania wnętrz z sukcesem
funkcjonujemy już od 1993 r.
Na polskim rynku jako pierwsi stworzyliśmy
autorskie oprogramowanie CAD
do projektowania, wyceny i wizualizacji wnętrz.
I to wszystko w jednym narzędziu.
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WIZUALIZACJA
KREUJ EMOCJE ZA POMOCĄ OBRAZU
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CAD Decor PRO
RES STUDIO
instagram.com/_res.studio
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TO WSZYSTKO ZROBISZ
w CAD Decor PRO
STWORZYSZ
POMIESZCZENIE

ZAPROJEKTUJESZ
WŁASNE ELEMENTY

CAD Decor PRO

WSTAWISZ
SZAFKI KUCHENNE

Wszechstronne narzędzie projektowe.
Doskonały wybór dla doświadczonych
projektantów i architektów wnętrz.
Szybkie projektowanie, wycena,
dokumentacja i profesjonalny rendering.

WYBIERZESZ
PRODUCENTA AGD

DOBIERZESZ
WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

UŻYJESZ MARKOWYCH
PŁYTEK I FUG

Program CAD Decor PRO to CAD Decor,
CAD Kuchnie, Moduł Tworzenia i Edycji
Własnych Szafek oraz Render PRO
połączone w innowacyjny sposób

WYBIERZESZ TEKSTURY
I ZDEFINIUJESZ MATERIAŁY

fotorealistyczne wizualizacje (Full HD, 4K),
ﬁlmy, animacje, mobilna Panorama 360,
panorama i animacja sferyczna
REAL

produktowe i uniwersalne bazy danych
oraz Baza Użytkownika
łatwość w operowaniu źródłami
światła w wizualizacji
szeroki wybór materiałów
z wbudowanymi właściwościami

CAD Decor PRO
możesz rozszerzyć o CAD Rozkrój
i Moduł Szaf Wnękowych

!

KOMPLEKSOWY

wprowadzanie zmian i przemieszczanie się
w scenie podczas trwania obliczeń

WYKREUJESZ
WIZUALIZACJĘ

WYKONASZ
DOKUMENTACJĘ TECHN.

STWORZYSZ ANIMACJE
I FILMY AVI

VR

obserVeR

PANORAMA 360
ANIMACJA SFERYCZNA
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CAD Decor
6walls studio
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TO WSZYSTKO ZROBISZ
w CAD Decor
STWORZYSZ
POMIESZCZENIE

ZAPROJEKTUJESZ
WŁASNE ELEMENTY

CAD Decor

DOBIERZESZ
WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

Program do projektowania, wizualizacji
i wyceny dowolnych wnętrz,
przeznaczony dla salonów płytek
ceramicznych i projektantów wnętrz.

UŻYJESZ MARKOWYCH
PŁYTEK I FUG

WYBIERZESZ TEKSTURY
I ZDEFINIUJESZ MATERIAŁY

produktowe i uniwersalne
bazy danych elementów
wnętrzarskich, płytek i ceramiki
łazienkowej oraz Baza Użytkownika

WYKREUJESZ
WIZUALIZACJĘ

swobodna praca z okładzinami ściennymi
i podłogowymi: nanoszenie tekstur, farb,
płytek ceramicznych i fug w dowolnej
konﬁguracji metodą "przeciągnij i upuść"

projektowanie wnętrz
mieszkalnych i komercyjnych,
m.in.: salony, łazienki, sypialnie, biura

CAD Decor możesz rozszerzyć
o Render PRO i Moduł Szaf Wnękowych
lub rozbudować do CAD Decor PRO

EFEKTYWNY

praktyczne opcje optymalizacji
użytych płytek (płytki o nietypowych
kształtach, heksagony)
oraz unikalne efekty końcowe wizualizacji
(wypukłość, bump mapping)

WYKONASZ
DOKUMENTACJĘ TECHN.

STWORZYSZ ANIMACJE
I FILMY AVI

PANORAMA 360

!
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CAD Kuchnie

CAD Kuchnie dostępne są w dwóch wersjach:

CAD Kuchnie Standard i CAD Kuchnie MAX
(CAD Kuchnie Standard + Moduł Tworzenia
i Edycji Własnych Szafek + CAD Rozkrój 4.X)

Marta Cybulska – Pracownia Cybulska Design

8

TO WSZYSTKO ZROBISZ
w CAD Kuchnie
STWORZYSZ
POMIESZCZENIE

ZAPROJEKTUJESZ
WŁASNE ELEMENTY

CAD Kuchnie

WSTAWISZ
SZAFKI KUCHENNE

Narzędzie do projektowania,
wizualizacji, dokumentacji i wyceny,
adresowane do producentów, stolarzy
i projektantów tworzących nie tylko
na indywidualne zamówienie.

CAD Kuchnie MAX
STWORZYSZ
WŁASNĄ SZAFKĘ
WYBIERZESZ
PRODUCENTA AGD

DOBIERZESZ
WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

wizualizacje, animacje oraz ﬁlmy AVI
(render standardowy)
z profesjonalną wyceną,
raportami i dokumentacją techniczną

WYBIERZESZ TEKSTURY
I ZDEFINIUJESZ MATERIAŁY

możliwości wstawiania sprzętu AGD
na każdym etapie projektowania

WYKREUJESZ
WIZUALIZACJĘ

produktowe i uniwersalne bazy danych
elementów wnętrzarskich, sprzętu AGD
i szafek kuchennych oraz Baza Użytkownika

projektowanie
wnętrz mieszkalnych i komercyjnych
m.in.: kuchnie, salony, sypialnie, biura

CAD Kuchnie możesz rozszerzyć o Render PRO,
Moduł Szaf Wnękowych i CAD Rozkrój
lub rozbudować do CAD Decor PRO

!

PRAKTYCZNY

zaawansowane elementy autogeneracyjne,
m.in. dowolne modelowanie 3D, listwy
i blaty typowe oraz nietypowe
czy projektowanie szafek kuchennych

CAD Kuchnie MAX
ZAPLANUJESZ ROZKRÓJ

WYKONASZ
DOKUMENTACJĘ TECHN.

STWORZYSZ ANIMACJE
I FILMY AVI

PANORAMA 360
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Render PRO
RES STUDIO
instagram.com/_res.studio
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Render PRO
Specjalistyczne, intuicyjne i perfekcyjne
narzędzie do wizualizacji.
Autorski moduł stworzony, by zaspokoić
potrzeby architektów i projektantów wnętrz.

RES STUDIO
instagram.com/_res.studio

szybkość renderowania – zaskakujące
efekty uzyskane w minuty a nie w godziny
ogromna rozdzielczość
końcowych renderów – do 5760x3240
nielimitowana ilość świateł – jednocześnie
dla przyspieszenia obliczeń w danej scenie
nasz "inteligentny" render używa tylko te,
które mają wpływ na scenę
pomoc w kadrowaniu sceny
– na podglądzie projektu pojawia się
siatka jak w aparacie fotograﬁcznym

szeroki wybór materiałów
z wbudowanymi właściwościami

Render PRO jest modułem dodatkowym
dla CAD Decor i CAD Kuchnie
oraz integralną częścią CAD Decor PRO

!

EFEKTOWNY

łatwa i błyskawiczna zmiana
"klimatu" wyrenderowanego wnętrza
– tonacje barwne oraz gotowe ﬁltry

RES STUDIO
instagram.com/_res.studio
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Dokumentacja

Wszystkie nasze programy
posiadają możliwość
automatycznej generacji
profesjonalnej dokumentacji
technicznej projektu.

dokumentacja
techniczna

Gotowe szablony
w dokumentacji
– idealne rozwiązanie,
by zaoszczędzić czas.

Możliwość dodania
własnego logotypu,
który pozwoli
spersonalizować
dokumentację.

Personalizacja
przekrojów lub kładów
– za pomocą kilku kliknięć
można stworzyć różne
warianty kolorystyczne
wnętrza w dokumentacji.

Możliwość automatycznej generacji kładów
i tekstur dla całego projektu.
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Automatyczne tworzenie zestawienia
podłóg – włącznie z otworami
i krawędziami o dowolnym kształcie,
które można edytować za pomocą
menu podręcznego. Program sam
zsumuje wszystkie powierzchnie.

Generowanie
zestawienia płytek
– prezentacja rozkładu
płytek za pomocą
kolorów, tekstur
lub ich obrysów
wraz z listą użytych
płytek.

Menu kontekstowe
– niemal każdy element
dokumentacji pojedynczo
albo w grupie można
przesuwać na wierzch/
na spód, bez ingerencji
w sam projekt.

PRACA Z DOKUMENTACJĄ JESZCZE NIGDY NIE BYŁA TAK PROSTA!

Dowolna edycja kładów
i przekrojów – z możliwością
ukrywania elementów lub upraszczania
ich obrysów. Niech projekt stanie się
klarowny i łatwy do zrozumienia.
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Oferta

Prezentacja projektu
Profesjonaliści wiedzą, że swobodna i wyrazista
prezentacja projektu wnętrza to połowa sukcesu.
Jeżeli do tego dochodzi innowacyjna forma
komunikacji z klientem, walka o jego EMOCJE,
to już tylko kwestia wyobraźni i naszej kreatywności.

Twój klient
nie ma wyobraźni
przestrzennej?
Na to też
mamy swoje sposoby!
Z googlami HTC Vive
i aplikacją obserVeR
możesz zaprosić
swojego klienta
do jego wirtualnego
wnętrza w bardzo
rzeczywistej jakości.

Różne tonacje barwne
w rozdzielczości aż do 5760x3240 (3x Full HD)

Panorama i animacja sferyczna
z opcją udostępniania pliku na Facebooku

Projekt wykonał MYSprojekt Marek Myszkowski

Film AVI
w jakości aż do 4K
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Który program wybrac?
Pomyśl o wnętrzach, które chcesz projektować
i funkcjach, na których najbardziej Ci zależy
i zobacz, który z programów
najlepiej odpowie na Twoje potrzeby.

ARTchitektura
Samanta Michalewicz

CAD Decor PRO

CAD Decor

CAD Kuchnie

CAD Rozkrój

TAK

TAK

TAK

NIE

Wnętrza mieszkalne

TAK

TAK

TAK

NIE

Wnętrza komercyjne

TAK

NIE

TAK

NIE

Kuchnie

TAK

TAK

NIE

NIE

Łazienki

TAK

TAK

TAK

NIE

Render/
Render standardowy

TAK

OPCJA

OPCJA

NIE

Render PRO

TAK

TAK

TAK

NIE

Dokumentacja techniczna

OPCJA

OPCJA

OPCJA

NIE

Szafy wnękowe

OPCJA

NIE

OPCJA

TAK

Proces technologiczny

Sprawdź wymagania systemowo-sprzętowe na www.cadprojekt.com.pl
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Oferta

Wspieramy
naszych klientów
Jesteśmy do Waszej dyspozycji zarówno przed,
jak i po zakupie. Satysfakcja i zadowolenie
klientów są dla nas priorytetem. Sprawdźcie,
co jeszcze dla Was przygotowaliśmy.
RES STUDIO
instagram.com/_res.studio

SZKOLENIA

PAKIET SERWISOWY

KLUCZE CZASOWE

prowadzimy w siedzibie

bezpłatny pakiet przysługuje przez

Nie znasz jeszcze naszych programów

CAD Projekt K&A w Poznaniu

okres 12 miesięcy od daty zakupu

dla architektów? Nie musisz od razu

albo online. Oferujemy szkolenia

programu! Zapewnia możliwość

decydować się na ich zakup.

na poziomie podstawowym

aktualizacji oprogramowania, wsparcie

Oferujemy proste i atrakcyjne

i zaawansowanym. Mogą być

techniczne oraz dostęp do wszystkich

rozwiązanie, które daje możliwość

przeprowadzone indywidualnie

nowych baz uniwersalnych. Wsparcie

pracy na pełnej wersji naszego

lub grupowo (maks. 6 osób).

techniczne za pośrednictwem telefonu,

oprogramowania przez określony czas.

email oraz zdalnie.

Daje to możliwość zapoznania się
z profesjonalnymi programami

Więcej informacji:

Więcej informacji:

tel. +48 505 138 863

tel. +48 61 662 38 83

e-mail: szkolenia@cadprojekt.com.pl

e-mail: pomoc@cadprojekt.com.pl

Projekt wykonał
MYSprojekt Marek Myszkowski
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Łukasz Cuprys & S.C
Pracownia Aranżacji Wnętrz

do projektowania wnętrz.
Więcej informacji: tel. +48 61 662 38 83

6walls studio

STREFA PROJEKTANTA
na naszej stronie w streﬁe projektanta znajdziecie
ﬁlmiki instruktażowe, FAQ, przykłady deﬁniowania
układów płytek, aktualne instrukcje obsługi
programów i aplikacji oraz dokładną historię
aktualizacji naszego oprogramowania.

Projekt wykonał
MYSprojekt Marek Myszkowski

GALERIA PROJEKTANTÓW
proﬁl projektanta na naszej stronie internetowej
z bezpłatną możliwością prezentowania swoich
projektów. Twoje wizualizacje projektów z danymi
teleadresowymi i linkiem do strony projektanta
i Twoich kanałów social media.

Biuro Projektowe
Ewa Szymczak

BANK MODELI 3D
katalog modeli 3D na naszej stronie internetowej,
rozwijany na bieżąco przez użytkowników naszych
programów. Wystarczy przesłać zdjęcie interesującego
Cię obiektu i zagłosować! Obiekty powyżej 100 głosów
zostaną narysowane i udostępnione do pobrania,
a w przyszłości traﬁą do naszych baz uniwersalnych.

6walls studio
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Oferta

Bazy danych
Współpracujemy z najlepszymi ﬁrmami,
które łączy pasja do tworzenia WNĘTRZ!

Baza produktowa to precyzyjna inwestycja.
Miarą dobrej reklamy jest jej skuteczność
przełożona na zyski dla ﬁrmy.
Aby tak się stało, informacja o produktach
i nowościach musi dotrzeć
do odpowiedniej grupy odbiorców.
ARTchitektura
Samanta Michalewicz

KORZYŚCI PŁYNĄCE
Z WYKONANIA BAZY
Najskuteczniejsza
na rynku reklama,

BAZY DANYCH
Modeli 3D

która traﬁa tylko
do zainteresowanych

Tekstur

odbiorców.

Płytek ceramicznych
Kuchenne
Producentów AGD

Dołącz do nas i stwórz z nami
bazę produktów dla architektów!

zapytaj handlowca o szczegóły lub sprawdź na www.cadprojekt.com.pl
ARTchitektura
Samanta Michalewicz
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Zaufali nam
Aktualnie w naszej ofercie znajdziesz bazy stworzone zgodnie z bieżącą ofertą
producentów płytek ceramicznych, wyposażenia wnętrz, mebli, sprzętu AGD,
ceramiki łazienkowej i wielu innych.

IntelliCAD and the IntelliCAD logo are registered trademarks of The IntelliCAD
Technology Consortium in the United States and other countries.

Niniejsze opisy nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) i winny
być interpretowane wyłącznie jak informacja. Treści zamieszczone w niniejszym folderze oraz ich układ podlegają ochronie
z tytułu prawa autorskiego oraz innych ustaw o ochronie tychże praw. Można je wykorzystywać w całości lub części wyłącznie
do użytku osobistego, nie komercyjnego. Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym
i są wyłączną własnością tychże firm.
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CAD Projekt K&A Sp. z o.o.
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, tel. +48 61 662 38 83
biuro@cadprojekt.com.pl, www.cadprojekt.com.pl

