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V naší spoleènosti ŠPINAR – software se snaží-
me pro naše zákazníky pøipravit nástroje DAEX 
s grafickým motorem TurboCAD, aby mohli své 
nabídky pøedkládat svým uživatelùm rychle, 
kvalitnì a informace z obchodu mìly návaznost 
na výrobu a strojní zaøízení (optimalizace náøezo-
vých plánù pro pily, èárové kódy s programy pro 
CNC, nesting, operace pro jednotlivá pracovištì, 
návaznosti na sklad y a úèetní programy…). Cílem 
programového øešení DAEX je uživatelùm zjedno-
dušit a zautomatizovat rutinní a ménì kreativní 
èást jejich práce, aby nemuseli pøepisovat již jed-
nou definovaná data, a tím se snížila chybovost 
a zvýšila rychlost pøedání informací v celém ná-
roèném obchodním a výrobním procesu a navíc 

celá technologie nevyžadovala vysoké poøizovací 
a udržovací náklady.

Øadu technických informací k uvedeným 
programùm lze získat na internetu www.daex.
cz. Jsem rád, že pan Marián Jurèák, jako jeden 
z našich dlouholetých uživatelù a partnerù, si na-
šel èas a podìlil se se ètenáøi vašeho èasopisu 
o své zkušenosti z praxe s využíváním našich 
programù ve spoleènosti INVENT dizajn, s. r. o. 
(Ing. Milan Špinar)

Redakce (dále RE): Můžete nám 
představit vaši firmu?
Marián Jurèák (dále MJ): Spoleènost INVENT dizajn 
se zamìøuje na kompletní dodávky kanceláøských 
interiérù, jednacích místností, vstupních hal a re-
cepcí. Hlavním zamìøením je dodávka kanceláø-
ského nábytku a kanceláøského sezení. Na trhu 
pùsobíme od roku 2003. Už od poèátku jsme pøi 
naší práci, kde klientovi nabízíme komplexní služby 
od zamìøení, návrhu a rozmístìní nábytku v interié-
ru, pøes vizualizaci a montáž byli nuceni pøemýšlet 
nad vhodným programem pro zpracování našich 
návrhù. Naše požadavky byly velmi nároèné, pro-
tože jsme v té dobì tvoøili množství øešení na míru 
pro naše klienty, takže naše potøeba byla ne pouze 
nìco navrhnout, ale také odprezentovat a násled-
nì zpracovat technickou dokumentaci pro výrobu 
pøevážnì atypického nábytku.

RE: Proč jste si vybral právě 
program od společnosti 
ŠPINAR – software?
MJ: Pøi výbìru vhodného programu jsme požadovali 
spolehlivý CAD program s kvalitní vizualizací a hlav-
nì to, abychom v nìm mohli pracovat od návrhu 
pøes vizualizaci až po následné zpracování výrobní 
dokumentace. Vyzkoušeli jsme nìkolik øešení, ale 
ani jeden program nám v té dobì nenabízel ALL-
IN-ONE. TurboCAD v sobì spojoval CAD i kvalitní 
vizualizaci, což bylo pro nás velké plus, a nadstavba 
DAEX nabízela nìkteré nástroje zamìøené pro jed-
nodušší tvorbu nábytku a interiérù. Po otestování 
byla naše volba jasná, jelikož nám odpadla nutnost 
používat více programù pro naše návrhy a vše jsme 
byli schopni øešit v jednom programu.

Na trhu nábytku a interiérů 

patří kvalita grafického 

zpracování nabídky ke 

klíčovým atributům 

úspěchu. Každý nabízený 

nábytkářský produkt 

ozdobí a dobře prodá 

kvalitní vizualizace, 

přehledně a kultivovaně 

zpracovaná cenová 

nabídka. 
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RE: Považujete finanční investici 
a čas do zvládnutí programu za 
rychle návratné?
MJ: Poèáteèní investice do programového vyba-
vení je velmi rychle návratná, protože šetøí èas. 
Ve srovnání s øešením, kdy jsme byli nuceni po-
užívat dva nebo více programù, poskytuje použití 
programu TurboCAD s pøíslušnými nadstavbami 
a knihovnami nejen vysoký komfort, ale hlavnì 
zvyšuje produktivitu, èímž se nám èasem potvr-
dilo, že výbìr programù od firmy ŠPINAR – soft-
ware byla správná volba. Hlavnì když uvážíme, 
že momentálnì v pøevážné míøe používáme pøi 
navrhování i hodnì typových prvkù nábytku 
a pomocí správnì zvolených postupù, šablon 
a symbolù je produktivita vysoká. Návratnost 
investice je proto opravdu rychlá.

RE: Jaké typy návrhů v programu 
TurboCAD/DAEX zpracováváte?
MJ: To závisí na konkrétní zakázce nebo požadav-
ku klienta. Nejèastìji se jedná o 2D pùdorysné 
zpracování interiérù s následným generováním per-
spektivních 3D èárových pohledù, u nároènìjších 
projektù také vizualizace. Po odsouhlasení klienta 
je to i výrobní dokumentace, takže detailní rozkres-
lení produktù v pohledech a øezech, kde program 
nabízí i generování tìchto funkcí, což zkracuje èas 
potøebný k pøípravì této dokumentace.
 
RE: Čeho si na programech 
TurboCAD/DAEX nejvíce při 
své práci ceníte?
MJ: Možnost úpravy a pøizpùsobení si pro-
gramu dle vlastní potøeby pomocí rùzných 
šablon, symbolù, funkcí a nastavení. Tím se 
práce v programu stává rychlou a pohodlnou 
a to nám dává prostor mít nad projekty lepší 
kontrolu. Rovnìž následná úprava nebo zmìna 
v projektu je snadná a nenároèná.

RE: S jakými problémy jste 
se při zavádění programu 
museli vypořádat?
MJ: Samozøejmì každý program má svoje uži-
vatelské prostøedí a urèité postupy, které je 

potøebné zpoèátku pøekonat a zorientovat se 
v nich. Následnì je práce každým dnem jedno-
dušší. Obávali jsme se také nekompatibility dat 
starších projektù, nicménì TurboCAD zvládá ote-
vøít množství rozlièných formátù i z jiných CAD 
programù. To je rovnìž jedna z jeho velkých vý-
hod, protože je možné spolupracovat i s firmami, 
které využívají jiné CAD systémy.
 
RE: Co byste doporučil našim 
čtenářům při zavádění a výběru 
programů pro dřevařský obor?
Každé øešení nebo program na trhu nabízí 
urèité možnosti, funkce, výhody a nevýhody. 
Vìtšinou je to otázka pomìru mezi nimi a ce-
nou celého øešení. Je urèitì nutné stanovit 
si hlavní požadavky, které musí program spl-
òovat. TurboCAD je skvìlé CAD øešení, navíc 
s možností vytváøení kvalitních vizualizací. Spo-
leènì s programem DAEX nabízí produktivní 
a jednoduchou práci pro vytváøení rychlých 
návrhù, cenových rozpoètù až po výrobní 
dokumentaci, pøípadnì podklady pro CNC 
obrábìní pily a stroje. To vše za pøijatelnou 
cenu. Navíc prostøedí programu lze uživatelem 

mìnit a pøizpùsobit si jej dle jeho vlastních po-
žadavkù vèetnì rychlých klávesových zkratek. 
(Marian Jurèák)

Závěrem  
Program DAEX jako nadstavba programu Turbo-
CAD se prodává v tisícovkách licencí v èeské, 
anglické, španìlské a nìmecké lokalizaci a je 
jedním z mála èeských specializovaných progra-
mù vyvíjených pro nábytkáøský obor. Mezi nej-
vìtší výhody programu DAEX patøí jeho kvalitní 
grafika založená na programu TurboCAD, který 
se prodává v miliónech licencí na svìtovém trhu, 
a propracovaná provázanost mezi 3D modelem, 
výrobní výkresovou dokumentací, montážními 
návody a výstupy pro cenotvorbu, obchodem 
(nabídky/objednávky/sklady) a výrobou. Sou-
èástí programu DAEX je i výrobní modul, který 
plynule navazuje na obchodní data a umožòu-
je export vhodných formátù dat do pil a CNC. 
DAEX díky dobrému pomìru výkon/cena patøí 
mezi nejrozšíøenìjší programy na našem trhu 
a postupnì se uplatòuje i v zahranièí, zejména 
v USA, Jižní Americe, Austrálii, JAR a Evropì. 
(Ing. Milan Špinar) 


