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• Modelowanie Informacji o Budynku BIM 

• Dokumentacje wykonawcze 

• Wsparcie w zakresie technologii BIM 

• Dynamiczne wizualizacje 

• Kompleksowa obsługa firm deweloperskich 

• Analizy energetyczne budynków 
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 BIMService zajmuje się profesjonalnym wykonywaniem parametrycznych modeli 3D. 

Do modelowania wykorzystujemy innowacyjne oprogramowanie dzięki któremu żaden 

projekt nie stanowi dla nas problemu. Wykorzystując nowe technologie, na podstawie 

stworzonego modelu 3D, jesteśmy w stanie wykonać: 

• Wizualizację budynku (zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz) 

• Analizę nasłonecznienia 

• Oszacowanie energetyczne budynku 

• Kompleksową dokumentację projektową 

 

 Na etapie projektowania możemy wychwycić niezgodności, błędy i braki                                             

w dokumentacji, kolizje elementów a także różnice w definicji materiałów. 

Tworzenie modelu 3D wymaga dużej uwagi zespołu oraz większego nakładu pracy niż 

tworzenie standardowych rysunków 2D, lecz późniejsza praca z modelem trójwymiarowym 

jest o wiele bardziej wydajana i efektywna. Nasi klienci mają pełną kontrolę nad 

powstawaniem wirtualnego obiektu za pośrednictwem darmowych przeglądarek modeli IFC, 

które później mogą zostać użyte bezpośrednio na placu budowy jako alternatywa dla 

rysunków 2D. 
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BIM – Building Information Modeling 

 BIM – modelowanie informacji o budynku. Innowacyjna technologia BIM polega na stworzeniu 

parametrycznego modelu 3D w wirtualnym świecie. Building Information Modeling (BIM) jest terminem 

bardzo trudnym do zdefiniowania. Technologia ta bardzo dynamicznie rozwija się od paru lat i stanowi 

przyszłość w szeroko pojętym budownictwie. 

Technologia BIM od wielu lat jest standardem w USA i Europie zachodniej. Ostatnio coraz więcej 

słyszy się o stosowaniu BIMu w Polsce jednak nadal niewiele firm jest gotowych na wdrożenie i stosowanie 

tej technologii. Głównymi ograniczeniami są kosztowne oprogramowanie oraz brak wyspecjalizowanej kadry 

pracowników. 

 

 

 

 

 

 

 Polska staje wobec perspektywy wdrożenia w ustawodawstwie krajowym dyrektywy unijnej z 15 

stycznia 2014 r. która nakłada wymóg stosowania BIMu w procesie zamówień publicznych. Punkt dotyczący 

stosowania innowacyjnej technologii brzmi następująco: 

 

„W odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane i konkursów państwa 

członkowskie mogą wymagać zastosowania szczególnych narzędzi elektronicznych, takich jak 

narzędzia elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobne. W takich 

przypadkach instytucje zamawiające muszą zaoferować alternatywne środki dostępu zgodnie 

z ust. 5 do czasu, gdy takie narzędzia staną się ogólnie dostępne w rozumieniu ust. 1 akapit 

pierwszy zdanie drugie.” 

 

 Konieczność stosowania dyrektywy zacznie obowiązywać po 2 latach od jej uchwalenia, a więc 

nastąpi to na początku 2016 roku. Już teraz powinniśmy wzbogacać swoją wiedzę na temat tej technologii              

i dostrzegać jej potęgę. 

 

 

 



 

 

 

 

www.BIMService.pl 
 

BIM Service    NIP: 549-240-65-60   REGON: 123212238 

email: biuro@bimservice.pl    tel:  512 036 555 

www.fb.com/Modelowanie Informacji O Budynku 

Oferta 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie informacji dostarczonych z biura projektowego wykunemy kompletne dokumentacje 

wykonawcze między innymi konstrukcji żelbetowych. Nasze dokumentacje oparte są na technologii BIM, 

dzięki temu są bardzo dokładne i pozbawione błędów oraz kolizji elementów co bardzo ułatwia i przspiesza 

etap budowy. Na karzdym etapie powstawania dokunetacji nasi klienci mogą kontrolować model za 

pomoca darmowych przeglądarek takich jak Tekla BIMsight. 

 

 

Co zyskują 

nasi klienci

Brak błędów

i kolizji
elementów

Czas - dzięki zleceniu nam 

wykonania dokumentacji 

mogą skupić sie na 

obiczeniach kolejnych 

projektów

Model BIM - dzięki któremu 

szybko można wprowadzić 

zmiany wynikające z 

problemów na placu budowy

Szkolenia i doradctwo  
z zakresu wykorzystania 

modleu BIM zarówno w 

biurze jak i na placu 

budowy 

Przewagę na rynku 

dzięki posiadaniu modelu 

BIM bez angażowania 

dużych kwot pieniężnych 

na oprogramowanie          

i kadrę

Dokumentacje 

wykonawcze konstrukcji  

żelbetowych. 
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Twoja firma staje przed skomplikowanym, dużym i prestiżowym projektem? Dzięki BIMService i technologii 

BIM każdy etap przebiegnie szybko i bezproblemowo. Dodatkowo dzięki Building Information Modeling 

będzie można zaoszczędzić pieniądze oraz czas podczas procesu inwestycyjnego. 

 Korzyści płynące z BIM są ogromne, a najważniejszym jest ograniczenie kosztów, według czasopisma 

Journal of Building Information Modeling 18,4% kosztów kontraktów projektowych w technologii 2D 

stanowią roboty dodatkowe, stosując technologię BIM możemy zmniejszyć je do 2,7%. 

Model BIM stanowi bazę danych, którą 

możemy uzupełniać o dodatkowe informacje 

takie jak zbrojenie, instalacje sanitarne, drzwi, 

okna itp. Wielkim atutem posiadania modelu 

BIM jest wygoda wprowadzania zmian. 

Zmiana koncepcji nie wiąże się już                             

z aktualizacją setek rysunków 2D a jedynie do 

wprowadzenia zmian w modelu BIM. Dzieki 

takiemu rozwiązaniu państwa firma może 

przeanalizowac wiele rozwiązań i koncepcji od 

razu widzą efekt swoich prac w postaci 

wizualizacji. Porównując koncepcje można 

wybrać tę najodpowieniejszą np. pod 

względem kosztów, natychmiastowe 

zestawienia oraz raporty bardzo to ułatwiają.  

 

Do modelowania wykorzystujemy najnowsze oryginalne 

oprogramowanie firmy Nemetschek, Allplan Inżynieria 

2015, który znajduje się w czołówce oprogramowana klasy 

BIM. 

 

 

 

Tworzenie modeli BIM 
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Wizualizacja to jedna z metod przekazywania informacji w formie graficznej. Za pomocą wizualizacji 

kreujemy rzeczywistość, próbując odzwierciedlić otaczający nas świat. To w jaki sposób to zrobimy, jak 

dokładnie odzwierciedlimy obiekt i w jaki sposób go zaprezentujemy  ma duży wpływ na przyszłych 

odbiorców. 

 

Wizualizacje które w znacznym stopniu odbiegają od rzeczywistości nie maja większego sensu, zarówno 

wizualizacje niedokładne niestaranne ja i te przesadzone, przeładowane ideałami i nierealnymi zjawiskami. 

Taki obraz inwestycji nie wpływa pozytywnie na odczucia odbiorców i niesie za sobą szereg negatywnych 

konsekwencji. BIMService oferuje fotorealistyczne w pełni animowane wizualizacje obiektów, wnętrz oraz 

zagospodarowania zieleni wokół nich. Współpracujemy z najlepszymi projektantami wnętrz oraz ogrodów 

dzięki czemu wizualizacje które tworzymy są niepowtarzalne i spektakularne. 

 

Dobra wizualizacja architektoniczna to podstawa dobrej reklamy. 

Dobra reklama to podstawa sukcesu 

 

Posiadamy sprzęt wysokiej wydajności, który w połączeniu 

z najnowocześniejszym oprogramowaniem poradzi sobie           

z każdym projektem. Nie ograniczamy się do tworzenia 

pojedyńczych ujęć lecz modelujemy cały obiekt wraz             

z otoczeniem. Tak przygotowana wizualizacja może 

posłużyć do stworzenia animacji, spaceru 3D bądź 

fotorealistyczncyh zdjęć.  

 

 

 

Dynamiczne wizualizacje 

i animacje 
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Świadczymy profesjonalne usługi dla firm deweloperskich, między innymi: 

• wizualizacje 3D 

• spoty reklamowe 

• plany mieszkań 3D z możliwością personalizacji 

• ulotki, bilbordy 

• strony internetowe inwestycji 

Nasz sposób prezentacji całej inwestycji oraz poszczególnych mieszkań przyciąga szeroką grupę 

klientów oraz w wygodny sposób pozwala im na aranżację wnętrza. Potencjalny nabywca może umeblować 

mieszkanie oraz dostosować kolorystykę, a następnie zobaczyć wszystko w 3D. Cały ten proces odbywa się 

za pośrednictwem przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania dodatkowych programów. 

  
  

Standardowa forma prezentacji 

mieszkań na sprzedaż:

Wizualizacja - zazwyczaj jedno, dwa ujęcia           

z zewnątrz.

Plan mieszkania - rzut pomieszczeń                   

z powierzchniami.

Brak możliwości personalizacji mieszkania.

Nasza propozycja prezentacji mieszkań:

Wizualizacja całego obiektu.

Film w jakości HD - możliwość wykorzystania 

w spotach reklamowych i na bilbordach.

Wirtualny spacer po obiekcie.

Szczegółowe plany mieszkań w 3D                       

z możliwością personalizacji.

Możliwość umeblowania mieszkania przez 

klienta i sprawdzenie czy spełnia jego 

wymagania.

Możliwość zmiany kolorystyki ścian oraz 

edycji materiałów.

Kompleksowa obsługa 

firm deweloperskich 
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