
Dlaczego
architekci
korzystają 
z BIM?
Czyli na co powinien zwrócić uwagę producent, 
gdy chce rozpocząć przygodę z BIM.



 BIM oferuje wiele korzyści. BIM pomaga architektom, inżynierom i

wykonawcom efektywnie tworzyć projekty budowlane - zgodnie z budżetem

i wyznaczonym czasem. Doprowadziło to do zbudowania nie tylko globalnej

świadomości o tej metodyce, ale także do egzekwowania krajowych

nakazów BIM.

Powody są jasne, a liczby to potwierdzają. Jeśli przyjrzymy się użytkownikom

BIMobject, wiodącej platformy z obiektami BIM, liczba zarejestrowanych

użytkowników wzrosła czterokrotnie w ciągu niecałych trzech lat: z 500 000

w sierpniu 2017 r. do ponad 2,3 miliona w październiku 2021 r.

Adopcja BIM zwiększa popyt, a projektanci potrzebują obiektów BIM

pochodzących od konkretnych producentów. Dlatego przeprowadziliśmy

wywiady z dziesiątkami architektów i inżynierów, aby dowiedzieć się, czego

potrzebują, dlaczego używają BIM-u i jak platforma BIMobject wpływa na ich

pracę.

Dlaczego korzystamy z 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.

BIM zapewnia architektom, inżynierom, wykonawcom i właścicielom

dokładne informacje o fizycznych i funkcjonalnych komponentach

modelu budynku. Co z kolei ułatwia planowanie, projektowanie i

konstruowanie w lepszy, skuteczniejszy, szybszy i bardziej

ekologiczny sposób.

Praca z BIM wymaga, aby wszystkie elementy budynku były

dostępne w formacie cyfrowym. Dlatego producenci muszą

dostarczać obiekty BIM.

Czym jest BIM?



Obiekty BIM to cyfrowe bliźniaki rzeczywistych produktów, które

wyposażone są we wszystkie dane i parametry. Obiekty BIM są

nie tylko wizualną reprezentacją produktu, ale zawierają także

informacje, takie jak instrukcje instalacji, zużycie energii,

certyfikaty, koszty operacyjne i długość życia produktu.

Wykorzystywane są przez architektów i projektantów do bardziej

dokładnego i szybszego projektowania. Ponadto obiekty BIM

pozwalają zmniejszyć powstawanie kolizji i błędów projektowych.

BIMobject to globalna platforma dla branży budowlanej, która

wyposaża architektów i inżynierów w informacje i inspiracje

niezbędne do szybszego, lepszego i bardziej ekologicznego

budowania. 

Obecnie na platformie można znaleźć +2000 producentów

materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz, a z obiektów

korzysta 100 topowych światowych biur architektonicznych.

Czym są obiekty BIM?

Czym jest BIMobject?



„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 oraz pozwala obserwować i
analizować przyszłe potrzeby konserwacyjne
budynku”.

„Podobnie jak Autocad w tamtych czasach, BIM
stał się podstawowym narzędziem pracy dla
architektów i inżynierów. Poza szybkością i
niezawodnością, metodologia ta służy jako
łącznik przez cały okres eksploatacji budynku. Po
wybudowaniu budynku, BIM staje się podstawą
jego zarządzania, zarówno w zakresie utrzymania,
jak i ewentualnych modyfikacji."

Alejandro Díaz-Pavón
Architekt w dziale utrzymania i konserwacji
INECO

“BIM oferuje szeroki zakres korzyści, w
szczególności przyspiesza pracę i ułatwia
koordynację międzybranżową. Dzięki niej
skutecznie wykrywamy kolizje i błędy, które
mogłyby pojawić się dopiero na budowie. Jednak
przede wszystkim sama możliwość
bezpośredniego projektowania w 3D, daje
przewagę nad tradycyjnymi projektami." 

Anna Komorowska
Architekt,
A-Concept studio

„Wysoka jakość obiektów BIM oznacza, że   na
etapie projektowania można dobrać
odpowiednie materiały i planować z obiektami,
które odzwierciedlają stan rzeczywisty. Rezultat?
Lepsza jakość, oszczędność czasu i kosztów.
Obecnie wszystkie projekty agencji są
realizowane za pomocą programu Revit. Jeśli
producent nie oferuje obiektów BIM, szukamy
innego producenta, który to robi."

Matteo Santi
BIM koordynator i MEP koordynator
Gianni Benvenuto S.p.A.

Yann Lescop, 
Architekt
Oeuf de Colomb

Jak BIM wspomaga prace architektów, projektantów i inżynierów?



„Główną wartością oferowaną przez platformę BIMobject jest
bogactwo obiektów BIM i ich poziom szczegółowości. Ułatwia to
szybkie projektowanie przestrzeni, a zarazem daje jasny obraz
efektu końcowego i pomaga stworzyć atrakcyjne wizualizacje
dla klientów”.

„Prace związane z projektowaniem wnętrz obejmują różne
oprogramowania w zależności od fazy projektowania. Studio
Costa Architecture ma do czynienia zarówno fazą
projektowania, jak i fazą wizualną.  Dlatego też,   BIMobject jest
niezwykle przydatne do znajdowania zaktualizowanych modeli
mebli, które są też wzbogacone o tekstury i materiały, dzięki
czemu możemy wykorzystywać je w renderach dla klientów”.

Livia Geusa
BIM Koordynator & Senior Architekt
Studio Costa Architecture

„Zaczęłam korzystać z BIMobject ze względu na dużą ilość
obiektów BIM i dokładność dostępnych plików oraz łatwość w
użyciu. 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”.

Melissa Domenici
Architekt, ekspert w projektowaniu mieszkań

Eva Merenda
BIM Koordynator dla branży budowlanej
Alpina S.p.A..

Dlaczego korzystamy
z BIMobject?



„Posiadanie ogromnej platformy, takiej jak

BIMobject, pozwala zaoszczędzić dużo czasu 

i precyzyjnie zarządzać wszystkimi projektami.

Ponadto jest to świetne rozwiązanie zarówno do

poznawania nowych marek, jak i produktów”.

„BIMobject daje nam dostęp do ogromnego

katalogu produktów z wysokim LOD (poziomem

szczegółowości). Rodziny produktów są wysokiej

jakości i dlatego nie wymagają ingerencji – chyba

że klient wyraźnie poprosi o dodatkowe

parametry. Możliwość pobierania obiektów o

odpowiednim rozmiarze i estetycznym wyglądzie

w ciągu kilku sekund to korzyść, której sektor

infrastruktury nie może zignorować”.

„Często korzystamy z  BIMobject - przynajmniej

raz na projekt. Informacje zawarte w obiektach

pozwalają nam na płynną pracę i zintegrowanie

ich bezpośrednio ze specyfikacją projektu.

Jakość obiektów odpowiada naszym

potrzebom.”

Chiara Marzi
Architekt
Gate Architects

Christian Pallaria
Architekt & BIM Manager 
AECOM

Thomas Van Havre
Architekt
Cushman & Wakefield Design + Build



Budynki i budownictwo odpowiadają za 36% końcowego zużycia

energii i 39% emisji dwutlenku węgla związanego z tym

procesem. Organizacje międzyrządowe, rządy, opinia

publiczna, rynek i projektanci zgadzają się, że nie możemy dalej

budować w ten sposób.

Jak więc BIM może ułatwić zrównoważone projektowanie i

przyczynić się do bardziej ekologicznych rozwiązań?

Jak BIM wspomaga ekologię?



„Odkrywanie i pobieranie produktów online eliminuje potrzebę
drukowania tony katalogów. Ponadto cyfryzacja łączy ludzi i
umożliwia nam współpracę, przeglądanie i koordynowanie
projektów bez konieczności podróżowania”.

Roberta Cecchi
BIM & Project Manager
Studio Archi+

„Zrównoważony rozwój to temat, do którego należy podchodzić 
z najwyższą uwagą i wrażliwością. Musimy go brać pod uwagę przy
opracowywaniu projektów i doborze komponentów. BIM zapewnia
architektom, inżynierom i budowniczym holistyczne źródło
informacji. To wielki krok naprzód, jeśli chodzi o łagodzenie
wpływu projektu na środowisko”.

Matteo Gianninoto
BIM Coordinator
Tecnoprogetti SA.
Read the full interview >

„BIM jest bardzo przydatny z punktu widzenia zrównoważonego
rozwoju, ponieważ umożliwia symulację budowy i wybór najlepszej
opcji. Dodatkowo korzystanie z internetowej platformy z
ogromnym wyborem produktów zmniejsza potrzebę drukowania
katalogów papierowych. 

Giacomo Sirignano
Technical director of the construction site
CMB Cooperativa Muratori

„Cyfryzacja umożliwia projektantom współpracę bez wpływu na
wymianę informacji i pozwala na większą przejrzystość
gromadzonych danych. Stoimy przed wyzwaniem klimatycznym 
i każdy z nas musi się przyczynić do ekologii – nawet w pracy”.

Emanuele Cappetta
BIM Manager
Fabrica Lab

https://business.bimobject.com/inspiration/bim-minimises-costs-and-reduces-the-probability-of-errors-an-interview-with-matteo-gianninoto-bim-coordinator/


Chcesz dowiedzieć się co dzieje się w branży?
Zrób kolejny krok w stronę BIM -u. Sprawdź najnowsze e-booki i webinary.

Architekci, inżynierowie i konstruktorzy z

całego świata przechodzą do środowiska

cyfrowego, aby dostosować się do „nowej

normalności” w dobie COVID-19.

Co to oznacza dla Ciebie i Twojej firmy?

Webinar z udziałem Ramboll i Electrolux.

Obejrzyj webinar >

W e-booku znajdziesz przykłady i historie

dotyczące stosowania BIM-u w

codziennym biznesie — od producentów

mebli i materiałów budowlanych aż po

architektów.

Pobierz e-book >

Dlaczego BIM przyczynia się do wyboru

produktów, lepszego budownictwa i

ograniczenia ilości odpadów? Chcesz

spełniać wymagania architektów, nadążać za

trendami rynkowymi i zdobywać więcej

zamówień?

Sprawdź nasz raport >

https://business.bimobject.com/pl/materialy/7-historii-producentow-wykorzystujacych-bim/
https://business.bimobject.com/pl/materialy/webinar-jak-poruszac-sie-w-nowym-srodowisku-cyfrowym/
https://business.bimobject.com/pl/materialy/dlaczego-projektanci-wybieraja-ekologicznie-materialy-budowlane/
https://business.bimobject.com/pl/materialy/webinar-jak-poruszac-sie-w-nowym-srodowisku-cyfrowym/
https://business.bimobject.com/pl/materialy/7-historii-producentow-wykorzystujacych-bim/
https://business.bimobject.com/pl/materialy/dlaczego-projektanci-wybieraja-ekologicznie-materialy-budowlane/


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

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.

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

