
Przewodnik producenta
po technologii BIM.

Współpraca 
na wszystkich
etapach
budowy.



Porozmawiajmy o BIM.
Czy kiedykolwiek chciałbyś móc pochłaniać nową wiedzę 
w zaledwie kilka sekund? Cóż, wszyscy o tym marzymy.
Niestety nauka nie zaszła jeszcze tak daleko. Zamiast tego
możemy Ci zaoferować przewodnik po technologii BIM. Nie
będziemy używać tutaj technicznego żargonu ani wdawać się
w najdrobniejsze szczegóły. Znajdziesz tu wyłącznie łatwo
przyswajalne informacje, które pozwolą Ci posługiwać się tym
samym językiem, co architekci, inżynierowie i wykonawcy.

Oto Twój krótki przewodnik po fazach budowania. Naszym celem jest pokazanie producentowi:

Dlaczego BIM ma znaczenie

Jakie są poszczególne etapy budowy i jaką rolę pełni producent

Jak producent może stać się częścią metodyki BIM.

Poznaj szczegóły w dalszej części



Zacznijmy od podstaw BIM
Skrót, proces, elementy

Czym jest BIM
BIM (skrót od Building Information Modeling), to cyfrowy proces
budowania, w którym informacje o każdym użytym materiale
 i komponencie są zapisane i zarządzane przez zespół projektowy
przez cały cykl życia budynku.

Brzmi skomplikowanie? Spokojnie. Skupmy się na słowach
kluczowych: digital, proces i cykl życia.

Cyfrowy proces budowlany daje architektom, inżynierom,
wykonawcom i właścicielom (AECO) precyzyjne informacje 
o fizycznych i funkcjonalnych elementach budynku. To z kolei
ułatwia planowanie, projektowanie, budowę i konserwację oraz
pozwala robić to w inteligentniejszy, szybszy i bardziej
zrównoważony sposób.

BIM to nie tylko teoria i narzędzie przyszłości. Już teraz pojawiają
się przepisy budowlane regulujące wykorzystanie BIM, a kolejni
producenci dołączają do wyścigu o znalezienie się w specyfikacji
projektowej w tejże technologii. Nie chodzi tylko o to, że BIM
będzie odgrywał wiodącą rolę w przyszłości. BIM będzie podstawą
branży budowlanej. Jak jako producent możesz uzyskać przewagę
we wspomnianym wyścigu? Cóż, musisz dostarczyć obiekty BIM.

Dlaczego potrzebujesz obiektów BIM
Czy obiekty BIM są czymś innym niż BIM? Tak i nie. Obiekty BIM są
częścią BIM.

Pomyśl o nich jako o elementach cyfrowego projektu. Są Obiekty
BIM są cyfrowymi odpowiednikami produktów, 
a dodatkowo zawierają wszystkie jego parametry. Mogą to być
dane o geometrii i o właściwościach produktu, dzięki czemu
projektant wie dokładnie w jaki sposób może taki produkt
wykorzystać i jak będzie się on zachowywał w cyklu życia
budynku, jaki będzie miał wpływ na środowisko, recykling, 
a nawet utylizację.

Mówiąc prościej, obiekt BIM to cyfrowy bliźniak Twojego
produktu, zawierający wszystkie istotne informacje dla
projektantów opracowujących specyfikację projektu.

Producenci potrzebują obiektów BIM, aby poszerzyć swój zasięg,
znaleźć nowe potencjalne rynki, usprawnić rozwój produktu,
zacieśnić współpracę między zespołami…

Moglibyśmy tak wymieniać w nieskończoność. Ale pytanie brzmi:

Co BIM daje producentowi?



Co BIM daje producentowi?
Dlaczego BIM ma znaczenie dla projektantów, producentów i reszty świata

Bardziej precyzyjne informacje

Dokładne dane dotyczące produktu i projektu ułatwiają
zapewnienie najbardziej wydajnego przebiegu prac
budowlanych.

Zebranie danych projektowych w jednym miejscu skutkuje
lepszą współpracą, komunikacją i zrozumieniem między
wszystkimi zaangażowanymi stronami.

Lepsza komunikacja

Ekologia

Obiekty BIM często oferują dane dotyczące
zrównoważonego rozwoju, które pomagają zidentyfikować
źródła zużycia energii czy symulować wpływ produktu na
środowisko.

Pomysły można testować i udostępniać w modelu 3D, a nie
na placu budowy, co skutkuje mniejszą liczbą błędów,
niższymi kosztami i zadowolonymi klientami.

Efektywne wykorzystanie zasobów

Cyfrowe zarządzanie budową przyspiesza cały proces oraz
napędza do kolejnych ulepszeń w zakresie zarządzania
projektem.

Zwiększona wydajność

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Cyfrowy proces budowlany sprzyja również w rozplanowaniu
terenu i efektywnym planowaniu sprzętu niezbędnego do
zapewnienia bezpieczeństwa na budowie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o BIM?
Sprawdź webinar o podstawach technologii BIM >

https://business.bimobject.com/pl/materialy/czym-jest-bim-darmowe-webinarium/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=ebook-phases-pl&utm_content=what-is-bim-page


Cyfrowy proces budowy
Od pomysłu do konserwacji (a nawet wyburzenia)

BIM to współpraca
Rozumiemy, że BIM i wszystko, co z nim związane, nie jest
najłatwiejsze do zrozumienia. Jeśli dotarłeś do tej strony
to jesteśmy przekonani, że masz już podstawową
wiedzę, o tym czym jest BIM. W tym e-booku wyposażymy
Cię dodatkowo o informacje o kluczowych graczach 
w BIM – czyli, kto, dlaczego i w jaki sposób jest
zaangażowany w proces budowy i gdzie w tym wszystkim
jest producent.

W tej sekcji pokażemy Ci, jak BIM jest wykorzystywany
przez architektów, inżynierów, wykonawców oraz jak
wygląda wzajemna współpraca w procesie budowy.
Omówimy też bardziej szczegółowo wpływ BIM na trzy
fazy procesu cyfrowej budowy. I ostatecznie upewnimy
się, że rozumiesz, w jaki sposób BIM tworzy okazję do
czerpania korzyści dla wszystkich zaangażowanych 
w projekt.

… tworząc synergię z producentami
Dzięki BIM producent znacznie bardziej angażuje się 
w realizację projektu. Mówimy o dostawcy, który jest 
w stanie śledzić swój produkt w kilku projektach,
zestawiając przydatne informacje, takie jak problemy 
z uruchomieniem, instalacją, a nawet obsługą produktu,
oraz rozumie, jaki jest rzeczywisty okres trwałości
danych produktów.

BIM generuje informacje o cyklu życia budynku, 
a producenci powinni mieć dostęp do tych informacji 
i wykorzystywać je na swoją korzyść. Bycie integralną
częścią łańcucha wartości w budownictwie, a także
bycie bliżej firm budowlanych nie tylko przynosi korzyści
producentom, ale także pozwala otrzymywać
informacje zwrotne na temat swoich produktów.

Złóżmy więc ostatnie elementy podstawowej układanki
BIM i przyjrzyjmy się trzem fazom cyfrowego budowania,
w którego skład wchodzą: projektowanie, budowa 
i konserwacja.

https://business.bimobject.com/pl/materialy/kto-bierze-udzial-w-projektach-bim/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=pl-ebook-phases
https://business.bimobject.com/pl/materialy/kto-bierze-udzial-w-projektach-bim/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=pl-ebook-phases
https://business.bimobject.com/pl/materialy/kto-bierze-udzial-w-projektach-bim/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=pl-ebook-phases


Modelowanie 3D
Wizualizacje/rendering/animacje
Walk-through
Wirtualna rzeczywistość (VR)
Symulacja aktywności
Symulacja wydajności
Ocena wydajności
Wykaz zgodności
Komunikacja
Weryfikacja projektu
Szczegółowe procesy projektowe
Zarządzanie procesem
Zarządzanie informacją
Współpraca
Koordynacja projektu
Wykrywanie kolizji
Udostępnianie informacji
Wiarygodne informacje
Wbudowane informacje 
Planowanie
Kosztorysowanie
Programowanie
Cyfrowe prototypy
Produkcja
Uruchomienie
Zarządzanie aktywami: 
Konserwacja
Operacje
Remonty/Zmiany 
Rozbiórka

Projektowanie 
&

Rozwój projektu

Produkcja
Montaż
Budowa

Uruchomienie
Przekazanie

Konserwacja 
&

Zarządzanie
zasobami

 
Elementy BIM w procesie projektowania i budowy



Krok 1: Projekt.
Fazy cyfrowego procesu budowy

Co się dzieje na tym etapie?

Jaką rolę pełni tutaj BIM

Okej, usiądźmy i porozmawiajmy o projektowaniu. To pierwszy
krok w tym długim procesie. Współpraca jest tutaj kluczowa,
a ponieważ projektanci (architekci, projektanci wnętrz 
i inżynierowie) pracują w sposób twórczy, musi być
dostosowana do wymagań i życzeń klientów. 
Zmierz się z rolą klienta w BIM >

W fazie projektowania BIM zapewnia łatwość wyboru
produktów, dokładność i dostęp do informacji. Obiekty BIM 
i metodyka BIM ułatwiają projektantom wyobrażenie sobie
finalnej koncepcji. Projektanci oceniają geometrię obiektu,
dane eksploatacyjne i estetykę. Jeśli wszystko się zgadza, to
plik jest pobierany i dołączany do całego modelu. Dane są
następnie gromadzone we wspólnym środowisku.

Dzięki odpowiednim informacjom projektanci uzyskują bardzo
dokładny obraz poszczególnych elementów budynku.
Pomaga to nie tylko identyfikować i minimalizować błędy
projektowe, ale także ułatwia obliczenie wpływu projektu na
otaczające środowisko. Wyobraź sobie rozwiązywanie
problemów, znajdowanie błędów i kolizji już na etapie
planowania. Brzmi nieźle, prawda?

Korzyści w praktyce
W badaniu przeprowadzonym przez Lu i Kormana 
w 2010 roku, dzięki modelowi BIM zastosowanemu 
w projekcie modułowej szkoły średniej w Północnej
Karolinie zidentyfikowano i wyeliminowano 258
konfliktów na etapie projektowania.



 „Informacje zawarte w obiektach pozwalają nam
na płynną pracę i zintegrowanie ich bezpośrednio
ze specyfikacją projektu. Jednocześnie jakość
obiektów odpowiada naszym potrzebom.”

Architekt, 
Cushman & Wakefield Design + Build

 „Cieszę się, że istnieje możliwość wykorzystania
obiektów BIM odzwierciedlających produkty,
które naprawdę istnieją na rynku. W ten sposób
mogę łatwo zarządzać projektami, kontrolować
je, a także redukować nieoczekiwane problemy”.

Architekt, 
ekspert w projektowaniu mieszkań

 „BIM niesie ze sobą całą gamę korzyści.
Koordynacja z innymi wykonawcami przyspiesza
fazę realizacji i pozwala uniknąć opóźnień. BIM
ułatwia również planowanie i zarządzanie
procesami pracy. Jeśli dany producent nie
oferuje obiektów BIM to szukamy innego, który
je posiada”.

Architekt, 
Oeuf de Colomb

Chcesz lepiej poznać opinie architektów? 
Pobierz e-book: Dlaczego architekci korzystają z BIM >

Thomas Van Havre Melissa Domenici Yann Lescop

https://business.bimobject.com/pl/materialy/dlaczego-architekci-korzystaja-z-bim/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=pl-ebook-phases


Jak producent staje się częścią projektu

Dlaczego etapy projektu mają znaczenie
Faza projektowania to krytyczny moment, w którym
projektanci szukają inspiracji i produktów do swoich
projektów. Przeszukują stosy informacji, wizualizują przyszłą
budowę i próbują jak najlepiej dopasować produkty 
w oparciu o estetykę i ich parametry. Faza projektowania ma
również kluczowe znaczenie dla producentów. Dlaczego?
Cóż, prawdopodobieństwo, że zostaniesz uwzględniony 
w specyfikacji produktowej, jest o 80% większe, jeśli jesteś
uwzględniony już na etapie projektu (DBEI).

Obiekty BIM to droga to projektantów

Biorąc pod uwagę, że architekci i inżynierowie używają
obiektów BIM do tworzenia modelu już na etapie
projektowania, okazuje się, że BIM jest niezwykle
przydatny dla producentów i odgrywa ważną rolę 
w dotarciu z produktami wprost do projektanta.

Pamiętaj: obiekty BIM zawierają w sobie zestaw
danych. Jeśli więc zespół projektowy ma pod ręką
wszystkie potrzebne informacje, to chętniej wybiera
te produkty do swoich projektów.

Producenci, którzy tworzą i dostarczają obiekty BIM nie
tylko tworzą skrót do swoich produktów, który pozwala
zaoszczędzić czas, ale także przyspieszają proces
podejmowania decyzji, a co za tym idzie, drogę do
specyfikacji projektowej. Znalezienie się w projekcie
na możliwie najwcześniejszym etapie przyniesie
długotrwałe rezultaty. Więcej o tym na kolejnych
stronach...

Dla projektantów Twój produkt jest tak atrakcyjny, jak tylko
dostępne są dane na jego temat. Łatwość znalezienia
informacji o Twoim produkcie i jego możliwościach, może
decydować o tym, czy to właśnie Twój produkt zostanie
wybrany lub pominięty.

 
Chcesz rozpocząć przygodę z BIM? Docierać do projektantów? 

Pozwól, że oprowadzimy Cię po platformie stworzonej dla producentów branży budowlanej >

https://business.bimobject.com/pl/zarezerwuj-demo/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=pl-ebook-phases


Chcesz się dowiedzieć, jak BIM wspomaga producenta?
Sprawdź wywiad z Elżbietą Solewską, Specjalistą ds. Marketingu 

i Współpracy z Architektami w FAKRO >

Krok 2: Budowa.

Co się dzieje na tym etapie?

Jaką rolę pełni tutaj BIM

Po uporządkowaniu projektu nadszedł czas, aby zaplanować 
i zbudować konstrukcję. Budowa to wiele dynamicznych
elementów, dlatego kluczowe znaczenie ma czas,
planowanie i logistyka.

Posiadanie centralnego modelu 3D, do którego dostęp mają
wszystkie zaangażowane strony na etapie planowania,
poprawia produktywność. A BIM...

… Poprawia koordynację poprzez optymalizację logistyki 
i minimalizację ryzyka. Łatwa koordynacja z partnerami
budowlanymi skutkuje możliwością precyzyjnego zarządzania
rozmieszczeniem materiałów we właściwym czasie.

… Prowadzi do mniejszej liczby wpadek poprzez optymalizację
wykorzystania przestrzeni na placu budowy i wizualizację
postępu projektu – zwiększając produktywność i eliminując
niepotrzebne straty.

… Obniża koszty, poprzez planowanie ilości materiałów 
i redukowanie błędów. Model BIM może obliczyć całkowite
koszty projektu i ocenić, jak potencjalne zmiany mogą
wpłynąć na koszty. Wszelkie zmiany projektowe są
aktualizowane.

Fazy cyfrowego procesu budowy

https://business.bimobject.com/pl/blog/budowanie-relacji-dostepnosc-materialow-szybkosc-dotarcia-jak-bimobject-pomaga-w-rozwoju-fakro/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=pl-ebook-phases
https://business.bimobject.com/pl/blog/budowanie-relacji-dostepnosc-materialow-szybkosc-dotarcia-jak-bimobject-pomaga-w-rozwoju-fakro/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=pl-ebook-phases
https://business.bimobject.com/pl/blog/budowanie-relacji-dostepnosc-materialow-szybkosc-dotarcia-jak-bimobject-pomaga-w-rozwoju-fakro/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=pl-ebook-phases


Jak producenci współpracują w fazie budowy
 
Mówiliśmy o znaczeniu współpracy producentów ze
WSZYSTKIMI stronami zaangażowanymi w budowę. A oto
dlaczego tak jest: to ekipy budowlane zazwyczaj zamawiają 
i odbierają fizyczne produkty od producenta. Jeśli informacje
o konkretnych produktach i danych są łatwo dostępne, jest
bardziej prawdopodobne, że podejmą świadomą i terminową
decyzję o wyborze tych produktów do fizycznie
powstającego  budynku.

Faza budowy jest zwykle pierwszym osobistym zetknięciem 
z fizycznym produktem. Stworzenie dobrego pierwszego
wrażenia to jedno, ale z pewnością chcesz by zostało
przekształcone w pozytywne doświadczenie.

Wszyscy wiemy, że słabe dopasowanie, niewystarczająca
dokumentacja instalacji produktu i nieskoordynowane
dostawy poważnie wpływają na wynik finansowy projektu
budowlanego. I szczerze mówiąc: również na Twój czas. Jak
więc BIM może stworzyć przyjemne wrażenia dla obu stron?

Odpowiedź tkwi w możliwościach wizualizacji procesu budowy  
i otwartym dostępie do informacji o projekcie. Posiadanie
wszystkich tych danych w zasięgu ręki zapewnia
bezproblemową logistykę budowlaną, skoordynowane dostaw
i bezproblemową instalację. Więc...

Producenci, którzy tworzą i dostarczają obiekty BIM,
pomagają specjalistom budowlanym w dotrzymywaniu
terminów. Ale to wszystkie sięga daleko poza pojedynczy
projekt; zadowoleni klienci chętnie wracają do sprawdzonego
producenta.

Gotowy, aby stworzyć cyfrową ofertę swoich produktów?
Rozpocznij cyfryzację już teraz >

https://business.bimobject.com/pl/rozwiazania/jak-to-dziala/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=pl-ebook-phases


Krok 3: Konserwacja.
Fazy cyfrowego procesu budowy.

Co się dzieje na tym etapie?

Jaką rolę pełni tutaj BIM

Każdy budynek wymaga konserwacji. Współpracując ramię 
w ramię z obiektami budowlanymi i zespołami ds. utrzymania,
BIM pomaga generować przychody, zapewniać lepsze 
i bardziej zrównoważone środowisko pracy oraz aktywnie
osiągać wyniki biznesowe.

BIM sprawia, że   konserwacja staje się inteligentniejsza,
poprzez m.in dostarczanie informacji o producencie
komponentów, dacie ich instalacji, wymaganiach
konserwacyjnych, okresie eksploatacji i instrukcjach
zapewniających optymalną wydajność.

Operatorzy budynków mogą wykorzystać te dane do
optymalizacji wydajności budynku i przewidywania kosztów
jego utrzymania. 

Ostatecznie posiadanie szczegółowej wiedzy na temat
pełnego cyklu życia budynku i jego wartości, a także
możliwość testowania harmonogramu konserwacji
produktów zapewnia lepszą kontrolę i wspomaga zwrot 
z inwestycji dzięki oszczędności kosztów.

Według R. Marsha (2017) wydłużenie żywotności
budynku z około 50 lat do 120 lat zmniejszy jego wpływ
na środowisko o 44%.



Jak pracować w fazie konserwacji Rozbiórka
Zespoły zajmujące się konserwacją budynków, które coraz
częściej wykorzystują model BIM jako punkt odniesienia dla
istniejącego modelu, mają dostęp do aktualnych
dokumentów, w szczególności instrukcji serwisowych lub
istotnych dla nich danych, takich jak warunki gwarancji.

Rzeczywiście, gdy produkty zbliżają się do końca daty
ważności, producenci muszą być na bieżąco – a jest to
idealny czas na współpracę w celu zaproponowania
aktualizacji, dodatkowych elementów lub nowych rozwiązań.
Dla producentów korzyści płynące z BIM są widoczne na
długo po zakończeniu projektu.

Wszystkie co dobre kiedyś się kończy. To samo dotyczy
budynków. Wyburzeniu można zapobiec dzięki regularnej
konserwacji, a historyczne budynki można przywrócić do ich
dawnej świetności dzięki BIM. Jednak czasem pomimo
naszych najlepszych chęci: wyburzenie jest nieuniknione.

Jak BIM może tu pomóc? Budynek BIM zawiera szereg danych
i parametrów. Ułatwia to wyodrębnienie dokładnych
informacji o materiałach i ich ilościach, a także
zintegrowanie informacji w celu szczegółowego
oszacowania, planowania i recyklingu odpadów. Oszczędza
się czas, a mniejsza liczba (potencjalnie szkodliwych)
produktów budowlanych trafia na wysypisko śmieci.



Bądź obecny na etapach budowy.
Daj się poznać i angażuj się w kolejne projekty

Wartość, jaką BIM zapewnia w całym spektrum biznesowym,
znacznie wykracza poza redukcję ryzyka, wygodę i koszty.
Zdolność do zwiększania oferty usług, rozwijania relacji 
z klientami, a także generowania wzrostu zysków jest
oczywista.

W ostatnich latach tempo adaptowania technologii BIM w
sektorach budowlanym i przemysłowym znacząco wzrosło.
Statistica podaje, że liczba brytyjskich specjalistów
budowlanych korzystających z tego narzędzia wzrosła z 13%
w 2011 r. do 73% w 2020 r. W Japonii korzystało z niego 54%
profesjonalistów.

BIM jest również stopniowo obejmowany ogólnokrajowym
obowiązkiem wykorzystania BIM w projektach
wprowadzanym przez rządy krajów. Przepisy dotyczą 
w szczególności Wielkiej Brytanii, Meksyku, Hiszpanii, Rosji 
i Norwegii. Dlatego producenci oferujący obiekty BIM
zyskują ogromną przewagę nad konkurencją.

Na samym początku tego e-booka stwierdziliśmy, że
producenci potrzebują obiektów BIM i że BIM będzie
przyszłością branży budowlanej. Były to dość odważne
stwierdzenia, ale mam nadzieję, że teraz rozumiesz,
dlaczego ich użyliśmy.

Na bimobject.com, czyli globalnej platformie 
z obiektami BIM, możesz dotrzeć do ponad 2 milionów
zarejestrowanych użytkowników, w tym architektów,
inżynierów, projektantów wnętrz i specjalistów
budowlanych. Wszyscy szukają idealnego produktu do
następnego wielkiego projektu.

Pamiętaj jednak, że pobrany obiekt to nie koniec jego
podróży – to dopiero początek. Fakt, że ten sam obiekt
można umieścić w różnych budynkach i projektach, jest
jednym ze składowych elementów całego BIM-u.
To niekończąca się współpraca, które zmienia naszą
branżę.



Obejrzyj nasz webinar z  Forbo >

Gdzie BIM jest już
obowiązkowy?

Sprawdź nasz przewodnik > Sprawdź statystyki >

Chcesz wiedzieć więcej?
Zaspokój głód wiedzy naszymi darmowymi materiałami:

Webinar: BIM jako część
marketing mixu

Czy BIM oznacza biznes?

https://business.bimobject.com/en/resources/making-bim-a-part-of-the-marketing-mix/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=pl-ebook-phases
https://business.bimobject.com/en/resources/making-bim-a-part-of-the-marketing-mix/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=pl-ebook-phases
https://business.bimobject.com/en/resources/making-bim-a-part-of-the-marketing-mix/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=pl-ebook-phases
https://business.bimobject.com/en/resources/a-manufacturers-guide-to-global-bim-mandates-and-initiatives/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=pl-ebook-phases
https://business.bimobject.com/pl/blog/statystyki-potwierdzajace-ze-bim-oznacza-biznes/?utm_source=pdf&utm_medium=offline-doc&utm_campaign=why-bim-21&utm_term=pl-ebook-phases


Odwiedź business.bimobject.com

BIMobject.com
Dziś nie budujemy świata tak jak kiedyś. Budownictwo, największy przemysł świata, jest również jednym z największych źródeł
zanieczyszczeń na świecie. Istniejące już budynki oraz nowe konstrukcje generują prawie 40% światowej emisji dwutlenku węgla.

Misją BIMobject jest cyfryzacja budownictwa i tworzenie bardziej
zrównoważonej przyszłości. Jesteśmy platformą stworzoną dla
branży budowlanej. Dostarczamy niezbędne informacje oraz
inspiracje architektom i inżynierom z całego świata. Wszystko po
to, aby budować szybciej, inteligentniej i bardziej ekologicznie.

Naszymi klientami są producenci materiałów budowlanych 
i wyposażenia wnętrz, tacy jak Roca, LUG Light Factory, Knauf
Armstrong, Electrolux i Kline. Korzystają oni z naszej platformy, aby
docierać ze swoimi produktami do projektantów z całego świata.

BIMobject zostało założone w 2011 roku z siedzibą w Malmo w Szwecji.
Znajdziecie nas także w naszym polskim biurze w Gliwicach. Jesteśmy
notowani na giełdzie NASDAQ First North Growth Market (ticker BIM), 
a nasi najwięksi właściciele to EQT Ventures oraz nasi założyciele.

– aby wziąć udział w webinarach, uzyskać dostęp do dodatkowych treści 
i dołączyć do dyskusji o cyfryzacji.

https://business.bimobject.com/pl/

