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Kdo jsme?

CAD Studio poskytuje ucelená kompletní 
řešení produktů a  služeb v oblasti CAD/GIS, 
s  vysokou přidanou hodnotou pro zákazníky 
a partnery. Špičkovou kvalitu těchto řešení jsme 
schopni poskytovat zejména díky kvalitnímu 
týmu našich odborníků s nadstandardní úrovní 
znalostí, díky dlouhodobým zkušenostem 
v oboru, profesionálnímu přístupu a také přímé 
spolupráci s  celosvětově uznávanými výrobci. 
Kvalitu našich služeb a procesů dokazuje také 
množství certifikací, které jsou pravidelně 
prověřovány a obnovovány našimi partnery. 
Kva l i ta  technické podpory poskytované 
společností CAD Studio je známa nejen mezi 
českými a slovenskými uživateli, ale i ve světě 
– díky našemu populárnímu web portálu  
CADforum.cz a profesnímu webu BIMfo.cz2010
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CAD Studio a.s. je největším středoevropským partnerem společnosti  
Autodesk. Dodáváme CAD/CAM/CAE, BIM, GIS/FM a PDM/PLM řešení  
pro strojírenství, stavebnictví a architekturu, mapování, liniové stavby,  
3D vizualizace, správu dokumentů a správu majetku.

Historie společnosti CAD Studio sahá již do roku 1991. S obratem 
300 mil. Kč, týmem 90 lokálních specialistů a 26 lety zkušeností jsme 
připraveni pro naše zákazníky navrhnout, implementovat, proškolit, 
podporovat a udržovat řešení pro projektování, konstrukci, správu 
projektové dokumentace a GIS, včetně jejich propojení se stávajícími 
podnikovými agendami a výrobou. Odbornost firmy máte vždy  
nablízku díky vyškoleným místním specialistům a pobočkám  
po celé České a Slovenské republice.

CAD Studio je držitelem nejvyššího statusu Autodesk Platinum Partner, 
je autorizovaným školicím a konzultačním partnerem Autodesku, členem 
Autodesk Developer Network a podílí se na lokalizacích produktů 
Autodesk do češtiny. 

CAD Studio je součástí skupiny AutoCont.

Obrat CAD Studia Proč máme  
důvěru zákazníků?

BIMfo.cz a CADforum.cz
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Naše mise

Co umíme?
Tým odborníků CAD Studia umí navrhnout, dodat a provozovat řešení v následujících základních oblastech:

  Strojírenská řešení pro 3D konstruování 
digitálních prototypů a mechatroniku 
s technologiemi Autodesk Inventor, Autodesk 
Fusion 360, AutoCAD Mechanical, AutoCAD 
Electrical, Autodesk HSM, Autodesk Simulation, 
řešení pro automatizaci konstrukčních procesů, 
specializované aplikace pro výpočty, analýzy, 
statiku, vizualizace, CAM aplikace pro obrábění 
a CNC

  Stavařská CAD/BIM řešení pro 3D 
projektování a architekturu s technologiemi 
Autodesk Revit, AutoCAD Architecture  
a AutoCAD Civil 3D, BIM 360, InfraWorks 360, 
specializované aplikace pro TZB, liniové stavby, 
modelování terénu, energetické analýzy, 
vizualizace

  Průmyslová řešení pro výrobní linky 
a zpracovatelský průmysl Autodesk Factory 
Design a AutoCAD Plant 3D

  3D tisk - řešení pro aditivní výrobu,  
3D tiskárny a tiskové aplikace

„Pomáháme navrhovat svět kolem nás. Poskytujeme našim zákazníkům CAD, BIM a GIS řešení, která zvyšují kvalitu 
a efektivitu jejich práce a pomáhají jim v prodeji vlastních produktů. Známe specifické potřeby zákazníků a díky odborným 
znalostem a profesionalitě našeho týmu pro ně umíme realizovat spolehlivá a ověřená řešení.”

– Jan Binter
  ředitel CAD Studio a.s.

Naše mise

Proč máme  
důvěru zákazníků?

  Systémy pro efektivní správu dokumentů 
a produktových dat (PDM/PLM) s technologiemi 
Autodesk Vault, Autodesk A360 Team a Autodesk 
Fusion Lifecycle

  GIS/FM systémy pro správu majetku, 
vyjadřování, inženýrské sítě, areály a státní správu 
s technologiemi, AutoCAD Map 3D a Autodesk 
Infrastructure Map Server, twiGIS pro mobilní 
zařízení a web, vyjadřovací portály, integrace 
databázových, CAD, rastrových, katastrálních dat 
a mapových podkladů

  Zakázkový vývoj firemních aplikací, vývoj CAD 
nadstaveb a utilit – naše programy jsou používány 
významnými společnostmi ve více než 50 zemích světa

  Školení dodávaných řešení, znalostní audity, 
výukové materiály, online testy a online školení, 
CAD knihovny

  Konzultační a implementační služby, 
metodologie a postupy pro zvýšení efektivity  
při využívání návrhových systémů o desítky procent

  Partner pro dotace



Kontakty a identifikační údaje

CAD centra společnosti CAD Studio poskytující 
obchodní, technické a konzultační služby najdete 
v Brně, Českých Budějovicích, Ostravě, Pardubicích, 
Plzni a Praze v České republice a v Bratislavě, 
Žilině a Košicích ve Slovenské republice. Jsme vám 
tedy vždy nablízku. Vyškolení odborníci jsou vám zde 
připraveni poskytnout veškerou podporu při dodávkách 
a podpoře CAD systémů.

Kde nás najdete?

Naše řešení jsou postavena na produktech a technologiích společností Autodesk a HP. 
Naše dlouholeté zkušenosti s CAD produkty se odrážejí i v nejvyšším stupni partnerství 
s těmito světovými leadery na CAD trhu.

 Autodesk Platinum Partner 

 Autodesk Top Dealer v letech 1994 až 2016

 Autodesk Authorized Training Center

 Autodesk Developer Network Member

CAD Studio a.s. 
Sídlo společnosti: Hornopolní 34, 702 00 Ostrava 
IČ: 26197081
Tel.: +420 841 111 124
E-mail: info@cadstudio.cz 
www.cadstudio.cz, www.cadforum.cz 

Partnerství a certifikace

Reference
FM/GIS

 ČEZ a.s.

 Řízení letového provozu ČR, s.p.

 CETIN (O2) a.s.

 Český Aeroholding, a.s.

  Bratislavská vodárenská společnost 
Infraservices 

 Teplárna České Budějovice a.s.

 Veletrhy Brno, a. s.

 Severočeská teplárenská, a.s.

Strojírenství a správa dokumentů

 NOEN, a.s.

 TOSHULIN a.s.

 SSI Schäfer s.r.o.

 PRODECO, a.s.

 SOR Libchavy spol. s r.o.

 ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

 CTS-servis, a.s.

 ENVI-PUR, s.r.o.

  EGE, spol. s r.o.

  Fermat CZ, s.r.o.

  Agrio moderní  
zemědělské služby s.r.o.

  Bilfinger Babcock CZ s.r.o.

  Control Seal B.V.

 AŽD Praha s.r.o.

 2 JCP a.s.

 NIOB, spol. s r.o.

 BRUSH SEM s.r.o.

 SIGMA Group a.s.

 DAS a.s.

 VF, a.s.

 OTIS, a.s.

 Saar Gummi Czech s.r.o.

 EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

 Heat Transfer Systems s.r.o.

 KIA Motors Slovakia s.r.o.

 APL Trend s.r.o. 

 VF, s.r.o.

 Oxymat-Slovakia, s.r.o.

 REINGUSS s.r.o.

Stavebnictví

 Arch.Design s.r.o.

 Casua spol. s r.o.

 EUROVIA CS, a.s.

 Oschatz Bohemia, spol. s r.o.

 Tebodin Czech Republic, s.r.o.

 PBA International Prague, spol. s r.o.

 OPTIMAL Engineering spol. s r.o.

 Obermeyer Helika a.s.

 AQUA PROCON s.r.o.

 INTERPLAN - CZ, s.r.o.

 VPÚ DECO PRAHA a.s.

 di5 architekti inženýři s.r.o.

 Dopravoprojekt Brno a.s.

 PK OSSENDORF s.r.o.

 BOMART spol. s r.o.

facebook.com/CADstudio
plus.google.com/+CADstudioCzSk
youtube.com/CADstudioCZ
twitter.com/CADstudioCZ
linkedin.com/company/cad-studio-a-s- shop.cadstudio.cz


