
Projektování v nové dimenzi. 
Nekonečné možnosti.
Uponor BIM platforma



Vlivem digitalizace se zásadně mění 
způsob projektování stavebních projektů. 
Ať už se jedná o projektování budov 
nebo projektů pro infrastrukturu – Building 
Information Modeling (BIM) přináší 
budouctnost digitálního projektování. 
Ve společnosti Uponor aktivně podporujeme 
digitální procesy, a proto poskytujeme 
všechna Uponor BIM řešení pro Vaši 
každodenní práci na jednom místě. Naše BIM 

platforma poskytuje přístup k relevantním 
produktovým datům, inteligentním nástrojům 
a návrhářským službám od celého týmu 
zkušených BIM specialistů. Digitální prostředí 
jsme obdařili takovými uživatelsky přívětivými 
funkcemi, která Vám pomohou uskutečnit 
Vaše každodenní projekční výzvy efektivněji 
a ve vyšší kvalitě.

Knihovna, 
nástroje a služby. 
Vše na 1 místě.  
Uponor BIM 
platforma.



Lepší projektování 
Projektujte efektivněji a kvalitěji.

Vyšší efektivita 
Díky automatizaci aplikaci informací si 
urychlete pracovní úkony.

Snadná 
dostupnost 
Získejte přístup k nejnovějším datům a 
nástrojům BIM z jednoho centrálního 
zdroje – odkudkoliv a kdykoliv.

Zjednodušená 
výměna dat
Zlepšete komunikační procesy 
a zjednodušte spolupráci.

Bezpečnější 
projektování
Se vždy aktuálními BIM řešeními snižte 
riziko nákladných konstrukčních chyb.

Vícejazyčná 
adaptace
Modely BIM, aktuální data a informace jsou 
pro Vás dostupné v různých jazycích (včetně 
češtiny) a zároveň zachovávají specifikace 
portfolií jednotlivých států.



Nejnovější informace. 
Jedním kliknutím. 
Uponor BIM knihovna.

Snadný přístup k nejnovějším údajům 
o produktech je klíčem k efektivnímu 
projektování. Uponor BIM knihovna obsahuje 
BIM modely celého našeho portfolia. Intuitivní 
prohlížení a náhled modelů usnadňuje Vaši 
každodenní práci, zatímco jednoduchý přístup 
k datům ve více jazycích Vám pomůže rychle 
získat potřebné informace. Naše knihovna 
je založena na openBIM standardu, který 
umožňuje bezproblémovou výměnu dat napříč 
celou Vaší sítí pro spolupráci.

Kompatibilní technologie
Podpora více formátů CAD a BIM 
(Revit, IFC, DXF, SAT, DWG 3D & 2D, FBX, OBJ).

Obohacené modely
Integrace chytrých funkcí, více velikostí a 
variant produktů v jediném BIM modelu.

Spolehlivá data
Naše BIM knihovna splňuje požadavky 
standardů BS8541, ETIM a openBIM. Datově 
řízený proces zajišťuje, že informace jsou 
vždy aktuální.

Jednoduchý přístup
Celý náš sortiment je dostupný 
prostřednictvím BIM knihovny.



Inteligentní funkce. 
Řešení šitá na míru. 
Uponor BIM nástroje.
 
 
Integrace dat do Vašeho BIM softwaru je často 
jedním z nejnáročnějších aspektů celého 
procesu projektování. Uponor BIM nástroje 
Vás podporují ve Vaší práci. Poskytují snadný 
přístup k nejnovějším a nejpřesnějším údajům 
z celé naší produktové řady. Inteligentní 
i automatizované funkce Vám pomohou 
vyřešit složité konstrukční problémy, urychlit 
Vaše konstrukční procesy a zlepšit kvalitu 
Vaší práce. Naše nástroje jsou kompatibilní 
s nejrozšířenějším BIM softwarem na trhu 
a vycházejí z evropských konstrukčních 
standardů.

Aktuální data
Systémy Uponor PIM (Product Information 
Management) jsou integrovány do všech 
nástrojů, a tak zajišťují, že produktová data jsou 
vždy aktuální.

Vícejazyčná řešení
Všechny nástroje jsou k dispozici v různých 
jazycích (včetně češtiny) a v portfoliu 
specifickém pro jednotlivé státy.

Uživatelsky přívětivá 
platforma
Všechny funkce těží z odborných zkušeností 
profesionálů, aby bylo zajištěno snadné 
použití nástrojů.

Inteligentní funkce
Automatizované funkce zjednodušují Vaši 
každodenní práci, urychlují procesy a zvyšují 
kvalitu návrhu.

Projektování, na které se 
můžete spolehnout
Na základě evropských norem pro systémy 
MEP (Mechanical Electrical Plumbing).



Perfektní 
projektování. 
Spolehlivá podpora. 
Uponor BIM služby.

Hledáte zkušeného obchodního partnera, který 
Vás podpoří v každé fázi Vašeho BIM projektu? 
Náš BIM servisní tým je připraven pomoci. 
Těžte z výhod našich rozsáhlých znalostí 
produktů Uponor a mnohaletých zkušeností 
v BIM projektech. Postavte základy úspěšného 
projektování pomocí spolupráce s Uponor 
týmem.

Odborné know-how
BIM servisní tým s rozsáhlým zázemím v 
oblasti HVAC s důrazem na projektování 
vodovodních systémů.

Technická přesnost
BIM odborníci garantují dodání Vašeho 
projektu s nejvyšší kvalitou a technickou 
přesností.

Individuální podpora
BIM služby, které se přizpůsobí Vašim 
potřebám, a flexibilní podpora v průběhu 
celého životního cyklu projektu.

Větší přesnost
BIM služby dodržují evropské standardy.

Úspora času
Profesionální tým Vám pomůže urychlit 
projektování, vyřešit složité problémy 
s návrhem a dodržet Vaše termíny.



Využijte všechna řešení 
Uponor BIM a navštivte:   
bim.uponor.com 

Uponor BIM platforma
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