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z pomocną technologią 
z Wavin 



Od projektu BIM

Sprawdź, jak szybkie i proste jest modelowanie  
dzięki naszej inteligentnej technologii projektowania



BIM oferuje niezwykłą wydajność. Inteligentna technologia 
projektowania zastosowana w naszym zaawansowanym 
rozwiązaniu została połączona ze 100% dokładnymi 
katalogami produktów, pozwalając wykorzystać potencjał  
do oszczędzania czasu i pieniędzy, jaki zawsze tkwił  
w rozwiązaniach cyfrowych.

Na ekranie, w rękach projektantów, jak i na placu budowy,  
w rękach kierowników projektów i instalatorów, narzędzia BIM 
firmy Wavin oferują wyższą wydajność w zasięgu ręki, która 
umożliwia przejście na zupełnie nowy poziom projektowania.

do realizacji, w mgnieniu oka

Sprawdź, jak zwiększyć wydajność  
na budowie z bibliotekami BIM firmy Wavin



Biblioteki dokładne  
w 100%

Nasze Biblioteki BIM Revit obsługują 
średnice wewnętrzne i zewnętrzne rur, 
uwzględniając pełną gamę produktów 
do systemów instalacyjnych dla 
budownictwa. Zawierają rury  
nie tylko w opcji bezkielichowej,  
ale także kielichowe. 

W 100% dokładne katalogi produktów pozwalają uzyskać  
w pełni dokładną reprezentację wszystkich produktów  
w modelu 3D. 

W efekcie korzystanie z systemu Wavin oznacza,  
że projekt odpowiada instalacji wykonanej  
w rzeczywistości i pozwala dokładnie zwizualizować,  
w jaki sposób instalacja będzie wykonana. 

Inteligentne 
projektowanie 

Biorąc pod uwagę złożoność instalacji  
rurowych, ograniczoną ilość wolnej przestrzeni 
oraz gamę złączek, redukcji, trójników i rur  
o różnych długościach, przygotowanie projektu 
instalacji rurowej w modelu BIM może być trudne 
i czasochłonne. Zautomatyzowanie kluczowych 
aspektów projektowania instalacji dzięki 

technologii inteligentnego projektowania dostępnej w naszych 
bibilotekach pozwala nie tylko przyspieszyć ten proces, ale 
także zniwelować ryzyko popełnienia kosztownych błędów. 

Nasze biblioteki BIM jako jedyne oferują widok sprawdzający 
poprawne użycie produktów i rozwiązań Wavin. System posiada 
wstępnie skonfigurowane kolana, trójniki i redukcje, które są 
wstawiane automatycznie podczas łączenia rur. Precyzyjne 
wykrywanie kolizji również przynosi realną oszczędność, 
pozwalając uniknąć błędów podczas realizacji instalacji  
na budowie.

Zalety rozwiązań BIM firmy 
Wavin dla projektantów

Nasza unikalna technologia projektowania  
w połączeniu z dokładnymi w 100% 
katalogami produktów tworzy zaawansowane 
narzędzie do projektowania, które jest 
szczegółowe, precyzyjne, łatwe w obsłudze,  
a ponadto zapewnia szybkie tempo pracy  
i komfort użytkowania.



Szybsze tworzenie 
projektów

Precyzyjne modele Wavin  
z inteligentnymi połączeniami pozwalają 
również zwiększyć wydajność  
w projektowaniu. Obsługa bibliotek 
Wavin jest szybsza niż innych bibliotek 
dostępnych na rynku, co umożliwia 
tworzenie precyzyjnych modeli  
w znacznie krótszym czasie.

Zautomatyzowane 
zestawienia materiałów

W trakcie tworzenia poszczególnych modeli  
w tle automatycznie powstają odpowiadające 
im zestawienia materiałów uwzględniające 
każdy potrzebny element wraz  
z indeksem – kodem produktu. 

Wystarczy kliknąć, aby otrzymać zestawienia 
materiałów, na podstawie których można 
złożyć zamówienie w taki sposób,  

aby w 100% wykorzystać materiał minimalizując nadwyżki  
i niedobory materiałowe.



Precyzyjny projekt 
Precyzyjna dostawa 
Precyzyjny rezultat

Modele instalacji odzwierciedlają to,  
jak będą one wyglądać po wykonaniu,  
a zestawienia materiałów zawierają 
wszystkie elementy wymagane  
do wykonania instalacji – z uwzględnieniem 
ilości, indeksów (kodów) i opisów. 

Zamawiasz dokładnie to, czego 
potrzebujesz, ograniczając liczbę dostaw  
i praktycznie eliminując straty wynikające  
z przeszacowania liczby produktów.

Szybszy  
montaż

Wyeliminowanie błędów na etapie 
projektowania ułatwia i przyspiesza 
bezbłędne wykonanie instalacji. 
Technologia BIM firmy Wavin stawia 
na podejście „zrób to raz, a dobrze”.

Wykonanie instalacji sanitarnych to 
zawsze jeden z najbardziej złożonych  
i czasochłonnych etapów budowy, 

więc każde zwiększenie wydajności przekłada się na niższe 
koszty robocizny i skrócenie czasu realizacji.

Gwarantowana dokładność projektu pozwala również 
dodatkowo zwiększyć wydajność poprzez prefabrykację 
gotowych odcinków.

Zalety rozwiązań BIM firmy 
Wavin na budowie

Dla wykonawców to, co oferuje technologia 
BIM firmy Wavin jest jasne i atrakcyjne: 
możliwość szybszego budowania instalacji 
dzięki pełnemu wykorzystaniu oszczędności 
czasu i pieniędzy, jakie przynosi praca 
w oparciu o BIM. Modele instalacji 
odpowiadające wersji „powykonawczej” 
pozwalają zwiększyć wydajność na każdym 
etapie realizacji projektu.



Lepsze 
projektowanie 
Lepsza współpraca

Dzięki szczegółowym  
i precyzyjnym projektom 
tworzonym przy użyciu 
technologii BIM firmy Wavin, 
można wyeliminować koszt 
rozwiązywania problemów lub, 
co gorsza, naprawy popełnionych 
błędów na budowie.

To doskonałe narzędzie do współpracy pozwalające 
rozwiązywać problemy na wczesnym etapie, zapoznać 
się z rozwiązaniem zaproponowanym  
przez projektantów i wyeliminować ryzyko  
związane z realizacją zadań.

Pełna  
obsługa
Na podstawie naszych rozmów z wykonawcami wiemy, że przejście  
na styl pracy oparty na technologii BIM może powodować trudności  
i budzić wątpliwości.

W związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby przejście na 
technologię BIM firmy Wavin odbywało się jak najbardziej sprawnie. 
Wiemy, że czas i inwestycje włożone w podniesienie kompetencji 
zwrócą się z nawiązką w obliczu oszczędności czasu i pieniędzy. 

Nasze biblioteki Wavin BIM Revit są darmowe i można je pobrać 
bezpośrednio ze strony internetowej. Oferujemy także podręcznik 
oraz dostępne na kanale YouTube filmy, które pomogą każdemu 
użytkownikowi szybko nabrać biegłości w posługiwaniu się naszym 
narzędziem.

Wykorzystaj technologię BIM w najlepszym wydaniu 

www.wavin.pl/bim-centrum
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Wavin is part of Orbia, a community 
of companies working together 
to tackle some of the world’s most 
complex challenges. We are 
bound by a common purpose: 
To Advance Life Around the World.

Buduj lepiej i szybciej
z pomocną technologią z Wavin 
www.wavin.pl/bim-centrum


