Platinum Partner

VPÚ DECO Bratislava, a.s.
Budúcnosť v projektovaní ‐ BIM
Zákazník
VPU DECO Bratislava, a.s. je
architektonická, inžinierska spoločnosť
pre projektovanie a riadenie výstavby
pozemných stavieb, ktorá sa môže pýšiť
vyše 50 ročnou históriou v oblasti
projektových služieb. Má dlhodobé
skúsenosti pri návrhoch rekonštrukcií a
modernizácií stavieb ako aj s novo‐
stavbami. Architektonické riešenia
stavieb sú prevádzkovo čisté, logické a
navrhnuté esteticky jednoducho, účelo‐
vo a s dlhou dobou všeobecnej akceptácie.
VPU DECO Bratislava, a.s. je priamy právny nástup‐
ca pôvodného Vojenského projektového ústavu,
ktorý bol založený ako pobočka federálneho česko‐
slovenského Vojenského projektového ústavu
v Bratislave v roku 1953. Má bohatú históriu
projektových prác pre pozemné aj inžinierske
stavby pre silové rezorty pôvodného centrálne
riadeného socialistického štátu. Na jeho
pracovných stoloch vzniklo stovky objektov nielen
špeciálnych pre silové rezorty ale aj civilných
stavieb pre sociálne zabezpečenie všetkých
zamestnancov v týchto rezortoch vrátane
významných a verejne známych stavieb – napr.
Vojenský internát Hviezda (Kukurica) v Bratislave,
Okruhový dom armády v Trenčíne, Rekreačné
zariadenie v Liptovskom Jáne, Hotel Fórum v Prahe
a mnohé iné.
Po nežnej revolúcii v roku 1989 ako jeden z prvých
projektových ústavov prešla v roku 1992
transformáciou na štátnu akciovú spoločnosť VPU
DECO Bratislava, a.s. ktorá bola odkúpená
súčasnými akcionármi. Dnes je firma v súkromnom
vlastníctve a poskytuje svoje odborné služby
všetkým investorom zo štátnej, verejnej aj
súkromnej sféry.
•
Konzultačné služby
•
Predprojektová príprava
•
Projektová činnosť
•
Projekty odborných profesií
•
Inžinierska činnosť
•
Manažment kvality
•
Ostatné služby
•
Odborné posudky
•
Audit spracovaných projektov

Využívanie CAD softvéru
Firma využívala na projektovanie hlavne CAD
produkt Allplan. Pretože sa chcela posunúť
technologicky na vyššiu úroveň projektovania v
BIM technológii rozhodla sa pokračovať a prejsť na
platformu Autodesk.
Dodávka od firmy CAD Studio:
 Autodesk Revit Architecture + Subscription
 Autodesk Revit LT Suite + Subscription
 Zaškolenie užívateľov + pilotný projekt
„Rozhodli sme sa taktiež popri súčasne využívaných
programoch – AutoCAD, Sketchup, Adobe
Photoshop a Illustrator – zjednodušiť, sprehľadniť a
súčasne zefektívniť návrhy projektov zavedením
špičkového konštrukčného softvéru – Autodesk
Revit. Program je vyvinutý špeciálne pre účely
modelovania budov, pre posilnenie ideí stavebných
obdorníkov prenosu nápadov ku konštukčným
riešeniam pomocou konzistentného modelového
prístupu. Revit je jedinečným vo svojom obore,
spája funkcie pre architektonický návrh, projekto‐
vanie a konštrukciu. Navyše podporuje zdieľanie
úloh, analýzu projektov, vývin dokumentácie
projektu, vizualizácie a veľa iného.“ dodáva ing.
Igor Tóth, predseda predstavenstva.
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