
STABILITA, RYCHLOST, přes 22 let historie a více jak 12 700 prodaných licencí!
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www.cadkon.eu

Stovky architektonických a projekčních kanceláří 
nasadilo CADKON+ při projektování staveb všech  

možných účelů, velikosti a zaměření. 

CADKON+ je český produkt.
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CADKON+ ArChiteCture je základním výrobním nástrojem běžné projekční kanceláře, 
řešící výkresovou projektovou dokumentaci stavebních konstrukcí. 

Plnohodnotný CAD nástroj

Tvořte výkresy dle vašich 
firemních standardů

Kreslete stavební konstrukce 
rychle a přesně

Využijte půdorysů a vytvořte 
řezy a pohledy

Nechte vytvořit 
tabulky a legendy

Buďte kompatibilní

Využívejte obsáhlé 
knihovny

Import CZ a SK map  
z katastru nemovitostí

V CADKONu+ rádi navrhujeme
a projektujeme jednoduché

a efektní stavby. Největší výhoda
CADKONu je pro nás cenová
dostupnost a trvalá licence.

Můžeme si dovolit pořídit program
i brigádníkům. Takže jsme všichni

na jedné aktuální platformě bez
rozdílu verzí.   ........

Ing. arch. Jiří Zábran
PRO-STORY 

 ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR

“

Bytový  dům
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Hlavní výhody jsou 
otevřenost, jednoduchost 
a díky vazbě na ČSN a na 
výrobce stavebních prvků, 
využívá plně návyků  
projekční praxe.

Vastní CAD jádro kompatibilní  
s AutoCAD®em

“

Stáhněte si plně funkční zkušební verzi na www.cadkon.eu

Stavba Bytový dům SVĚTOVAR 
vyhrála Cenu Hanuše Zápala 2018



CADKON+ MEP je praktický a výkonný nástroj na zpracování projektové dokumentace 
ZDRAVOTECHNIKY, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY a ELEKTROINSTALACÍ. 

Kanalizace snadno a rychle

Potrubí ZTI včetně výpočtů

Otopné soustavy včetně výpočtu

Projekty VZT včetně 
výpočtu

Podpora projektů 
chlazení

Strojovny a výměníkové 
stanice

Projekty silnoproudu

Projekty slaboproudu

Snadné výkazy použitého 
materiálu

Kreslení stavebních 
slepých výkresů

Rozsáhlá databáze 
značek a výrobců

V CADKONu+ oceňuji především celkové výrazné urychlení 
práce na velkých projektech a komplexní databázi značek..

 
Ing. Vladimír Brejcha 

b-Clima, s.r.o.
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Ukázka projektu modernizace vzduchotechniky Letiště Praha

“ “

Stáhněte si plně funkční zkušební verzi na www.cadkon.eu

Hlavní výhody jsou  
jednoduchost 2D zpracování, 
výpočty a rozsáhlá databáze 
značek i výrobců.

Vastní CAD jádro kompatibilní  
s AutoCAD®em



CADKON+ RC je praktický a výkonný nástroj na zpracování projektové dokumentace  
železobetonových konstrukcí, který zároveň obsahuje všechny výkonné funkce pro kreslení,  

editace a prohlížení, které znáte z běžných CAD programů.

Plnohodnotný CAD nástroj

Libovolné tvary výztužných 
vložek

Správné a aktuální výkazy 
výztuže 

Integrovaný 3D model 
výztuže  

Přizpůsobení programu 

Popisy, kóty a bubliny

Program postaven na ovědčené 
legendě CADKON RCD, ale s tím 
rozdílem, že funguje  
samostatně. 

Vastní CAD jádro kompatibilní  
s AutoCAD®em. Můžete v něm 
kreslit běžné výkresy v DWG  
nebo využívat pokročilé nástroje 
na vyztužování železobetonových 
konstrukcí.

CADKON+ RC je dostupný 
ve variantě Premium a Ultimate

Ing. Pavel Spisar / G
EO

IN
D

U
STRIE s.r.o. 

“

Snadná tvorba a modifikace 
výkresů výztuže pomocí  
CADKONu+ RC je to, bez  
čeho si již projektování  

konstrukcí zejména  
speciálního zakládání  

staveb nedovedu  
představit.......

Ing. Pavel Spisar
GEOINDUSTRIE s.r.o

“

Stáhněte si plně funkční zkušební verzi na www.cadkon.eu

Tvořte výkresy dle vašich 
firemních standardů

Automatické vyztužování 
stěn a sloupů

Vyztužování svařovanými 
sítěmi - dostupné ve verzi 
Ultimate



Plná kompatibilita 
s AutoCADem

Kompletní podpora 
2D/3D kreslení

Pracovní  
prostředí

CADKON+ BASIC obsahuje všechny výkonné funkce pro kreslení, editace a prohlížení, které znáte  
z běžných CAD programů, včetně plné kompatibility s DWG® formátem. 
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Běžné nástroje pro kreslení

Stáhněte si plně funkční zkušební verzi na www.cadkon.eu

Uživatelům nabízí vlastní 
jednoduché, přirozené 
a ekonomické řešení častých 
požadavků na tvorbu a 
úpravu výkresů.

Vastní CAD jádro kompatibilní  
s AutoCAD®em

CADKON+ Basic používáme na návrhy a úpravy projektů 
gastronomických provozů. Je pro nás výbornou alternativou 
CADu za přijatelné finanční podmínky a navíc v trvalé licenci.

 
Miroslav Trpišovský

2V projekt s.r.o.

“ “



FUNKCE CADKON+ BASIC CADKON+ ARCH CADKON+ MEP CADKON+ RC
  kompatibilita DWG výkresů √ √ √ √
  standardní CAD nástroje √ √ √ √
  prohlížení a tisk √ √ √ √
  podpora firemních standardů √ √ √
  prováděcí dokumentace dle ČSN √ √ √
  ucelené kreslení stavebních konstr. √
  příprava stavebních slepých výkresů √
  řezy a pohledy z půdorysů √
  knihovny značek a výrobců √ √
  knihovna ocelových profilů √
  knihovna dopravního značení √
  katastrální mapy √ √
  výpočty ZTI, VZT a UT √
  výkresy kanalizace √
  otopné soustavy √
  obecné potrubní rozvody √
  vzduchotechnické rozvody √
  elektro rozvody √
  plochy, popisy místností a legendy √ √
  výkaz prvků a materiálu do tabulek √ √
  sada nástrojů na dokončení výkresu √ √
  vyztužování pruty a sítěmi ** √
  správné a aktuální výkazy výztuže √
  libovolné tvary výztužných vložek √
  integrovaný 3D model výztuže √
  tvary z Revitu - BIM √
 3D modelování těles * √

Zjistěte, kolik výhod program CADKON+ přináší. Stáhněte si plně funkční zkušební verzi na www.cadkon.eu

Porovnání základních možností programů CADKON+

* U produktů CADKON+ ARCHITECTURE, CADKON+ MEP a CADKON+ BASIC je funkčnost modelování těles vázána na licenci Premium.  
   Produkt CADKON+ RC obsahuje funkčnost modelování těles vždy. 
** Nástroje pro vyztužování svařovanými sítěmi jsou podmíněny licencí CADKON+ RC Ultimate



info@cadkon.eu
+420 244 016 055

Více informací najdete na:
www.cadkon.eu

AB Studio Consulting+ Engineering s.r.o.
Jeremenkova 90a, 140 00, Praha 4 

96% dotazů vyřešeno  
do 120 minut

65% dotazů vyřeše-
no přímou odpovědí  

z Helpdesku

15% dotazů 
vyřešeno přes 
Teamviewer

12% dotazů 
vyřešeno  

telefonicky

8% dotazů 
vyřešeno osobní 

návštěvou

* Uvedené údaje vychází ze statistiky Helpdesku zadaných dotazů za období 3 měsíců. Zbylá 4% jsou dotazy týkající se převážně námětů do dalšího vývoje CAKONu

NEJRYCHLEJŠÍ TECHNICKÁ PODPORA

CADKON Active je služba komplexního zajištění podpory, díky které dosáhnete efektivnějšího  
využití zakoupeného softwaru CADKON. V rámci CADKON Active získáváte po dobu jeho platnosti 

širokou škálu výhod týkající se aktualizací, služeb a technické podpory poskytované našimi  
profesionálně školenými odborníky bez dalších poplatků.

JEN S CADKON ACTIVE ZÍSKÁTE
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Přístup k nově vydaným verzím ihned po jejich uvolnění
Service pack, který je vydávaný 1 - 2 ročně

Domácí licence
Aktualizace databáze výrobců

Kompletní výukový program obsahující přes 40 hodin výukových videí
Technická podpora přes vzdálenou plochu pomocí programu Teamviewer®

Online technická podpora na helpdesk.cadkon.eu
Přístup na VIP výuková videa

Výukové on-line školení
Možnost změny profese užívaného produktu

Sleva 20% na veškeré služby


