
Projektujte rychleji, 
efektivněji a přesněji 
pomocí Wavin  
BIM knihoven  
pro program Revit.

Wavin je součástí skupiny Orbia, 
zahrnující společnosti, které se 
snaží nacházet řešení aktuálních 
světových problémů a výzev. 
Sledujeme společný cíl:  
To Advance Life Around the World.

Projektujte rychleji, efektivněji 
a přesněji pomocí Wavin BIM 
knihoven pro program Revit.
www.wavin.cz

Nic vám nebrání používat BIM

Rychlost a snadnost modelování potrubních 
rozvodů díky naší jedinečné projekční pomoci.

BIM metodika nakonec plní svůj příslib účinnosti. Inteligentní 
integrované funkce ve Wavin knihovnách pro program Revit 
jsou spojeny se 100% přesným obsahem, což zajistí časové 
i nákladové úspory, které měla digitalizace vždy potenciál 
poskytnout.

Na obrazovce, v rukou designérů a modelářů, nebo  
na staveništi, v rukou projektových manažerů a instalačních 
techniků, vám koncepce BIM a knihovny společnosti Wavin, 
pro program Revit, předkládají novou úroveň produktivity na 
dosah ruky.

a stavět, rychleji

Výrazné zvýšení produktivity na staveništi  
díky jedinečným BIM knihovnám od Wavin.
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Rychleji  
podle návrhu

Inteligentní funkce Wavin BIM 
knihoven pro program Revit také 
zvyšují efektivitu projekčních oddělení. 
Použití je podstatně rychlejší než  
u konkurenčních balíčků, to znamená, 
že přesné modely mohou být 
vytvořeny a do projektu začleněny 
rychleji. 

Provedli jsme srovnání s řadou konkurenčních balíčků, 
abychom prokázali jejich vynikající výkon.

Automatizovaný 
soupis materiálu

Po vytvoření modelu se na pozadí 
vždy vytváří soupis materiálu, který ho 
zrcadlí, a podrobně popisuje každou 
část produktu a jeho identifikační údaje. 
Soupis materiálu tak nemusíme tvořit 
komplikovaně zvlášť.

Jediné kliknutí a bez zdržování získáte 
přesný soupis materiálu. 

100% přesný  
obsah

Wavin BIM knihovny pro program Revit 
představují ucelené, kvalitní a detailní balíčky.

Naše knihovny mají smysl pro detail  
a pokrývají celou naši nabídku produktů pro 
vnitřní instalace.

100% přesný obsah v LOD400 a přesná 
detekce kolizí jsou hnací silou naprosto přesné prezentace 
všech produktů v 3D modelu.

Díky tomu platí, že to co je navrženo, je s Wavin  
i postaveno – můžete tedy přesně vizualizovat to,  
co bude nainstalováno. 

Inteligentní  
funkce

Vzhledem ke složitosti potrubních systémů, 
omezenému dispozičnímu prostoru a rozsahu 
odboček, přechodek, T-kusů a délkám 
potrubí může být vložení potrubního systému 
do modelu BIM obtížné a časově náročné.

Díky automatizaci klíčových aspektů 
konstrukce potrubních systémů, inteligentní 
funkce integrované ve Wavin knihovnách 

nejen urychlují proces, ale také odstraňují riziko vzniku 
chyb, jejichž odstranění si vyžaduje dodatečné náklady.

Knihovny Wavin jsou jedinečné svou funkcí vizuální kontroly 
přesnosti. Systém má předvolby automatického směrování, 
a při spojování potrubí jsou vkládány automaticky předem 
konfigurované ohyby, větve a přechodky. Přesná detekce 
kolize také šetří peníze, díky předcházení chybám při 
realizaci na staveništi.

Přesný návrh  
objednávky

Vzhledem k tomu, že modely potrubních 
systémů jsou reálné, tak soupis materiálu 
obsahuje podrobnosti o všem, co bude 
zapotřebí při realizaci stavby – množství 
jednotlivých produktů, kódy a popisky.

Objednávejte tedy přesně to, co 
potřebujete, omezte dodávky a prakticky 
eliminujte plýtvání kvůli nadměrnému 
množství produktů. To vede ke snížení 
vysokých nákladů na opětovné skladování.

 
 
 

Rychlejší  
instalace

Díky podchycení chyb ve fázi 
modelování a vysoké míry podrobnosti 
projektové dokumentace, je vlastní 
instalace systému jednodušší, 
rychlejší, zkrátka bezproblémová  
a bezchybná.

Wavin BIM knihovny přináší 
konstrukční ideál „udělej to jednou  

                                      a dobře“’.

Potrubí je vždy jednou z nejsložitějších a časově 
nejnáročnějších fází stavby, takže jakékoliv zefektivnění  
má multiplikační účinek na mzdové náklady a termíny 
dokončení.

Pro ještě vyšší efektivitu montáže se nabízí využití 
prefabrikační funkce Wavin knihoven pro tvorbu opakujících 
se částí instalace. Připrav si složitou část rozvodu v klidu  
a na stavbě jen připoj k rozvodu.

Lepší modelování 
Lepší spolupráce

Náklady na řešení problémů na 
staveništi, nebo ještě hůř, na nápravu 
chyb, lze eliminovat detailními  
a přesnými modely z BIM knihoven 
Wavin.

Poskytují dokonalý nástroj pro  
včasné řešení problémů, hodnotná 
technická řešení a omezování rizik  
jednotlivých prací.

Výhody BIM koncepce  
na stavbě

Výhody Wavin BIM knihoven 
pro program Revit

Pro stavební firmy je smysl BIM koncepce  
v kombinaci s Wavin knihovnami jasný  
a přesvědčivý: schopnost stavět lépe, 
rychleji a hospodárněji, prostřednictvím BIM 
koncepce mít časové i materiálové náklady 
vždy aktuální a vždy pod kontrolou. Reálné 
modely potrubních systémů vytvořené 
pomocí Wavin inteligentních knihoven otevírají 
další možnosti efektivní správy i pro následné 
fáze životního cyklu budovy.

Plná 
podpora
Z našeho dotazování mezi stavebními firmami víme,  
že vnímané náklady na přechod na způsob práce v BIM  
mohou být problémem.

Zavázali jsme se proto, aby byl přechod na BIM koncepci  
pro společnosti co nejsnažší. Jakákoliv investice do času  
a zvyšování kvalifikace je více než kompenzována úsporami 
času a nákladů, což můžeme prokázat.

Naše knihovny pro program Revit jsou zdarma, lze je stáhnout 
přímo on-line a máme spoustu vzdělávacích materiálů, které 
pomáhají všem uživatelům rychleji dosáhnout odborných znalostí. 

Získejte zdarma BIM modely pro program 
Revit.   
www.wavin.cz

Projektanti TZB mají v BIM koncepci 
konečně řešení, na které čekali. Naše 
jedinečné inteligentní funkce  
v kombinaci se 100% přesnými modely 
produktů vytváří výkonný nástroj pro 
projektování, který je detailní, přesný, 
snadnější, rychlejší a užitečnější, než 
generické nástroje.


