
Nowa nakładka ISOVER RIGIPS WEBER na
AUTODESK® REVIT®

Do dyspozycji projektantów oddajemy nową nakładkę na oprogramowanie
Autodesk® Revit®, zawierającą zakładki dedykowane dla marek ISOVER,
RIGIPS i WEBER. Aplikacja zawiera m.in. rozwiązania systemowe złożone z
produktów naszych marek, a także szereg dodatkowych funkcjonalności
usprawniających proces projektowania.

Opracowane, bogate biblioteki produktów i rozwiązań marek ISOVER, RIGIPS i WEBER dostępne w
ramach nakładki stworzonej w środowisku Autodesk® Revit® wpisują się w stale rozwijający się
trend projektowania i budowania z wykorzystaniem technologii BIM.  Autodesk® Revit® jest jednym
z wiodących producentów oprogramowania wykorzystywanych do pracy w środowisku BIM.

Szeroka gama materiałów i rozwiązań w jednym miejscu
Nakładka na Revit składająca się z trzech oddzielnych zakładek ISOVER, RIGIPS i WEBER skupia
produkty powyższych marek z uwzględnieniem ich wariantowości takich jak: warianty kolorystyczne
farb i tynków WEBER, grubości izolacji termicznej ISOVER czy użytych akcesoriów do
poszczególnych systemów RIGIPS. Ponadto do nakładki wprowadzono sprawdzone, wielowarstwowe
i kompletne rozwiązaniach przegród budowalnych tj. wszystkie warianty systemów suchej zabudowy
RIGIPS - dedykowane ścianom działowym, okładzinom ściennym i sufitowym, zabudowie szybów
windowych oraz instalacyjnych, ścianom z bloczków gipsowych, zabudowie poddaszy oraz sufitom
podwieszanym. Rozwiązania w oparciu o produkty ISOVER i WEBER skupiają następujące grupy: 
dachy skośne i płaskie, podłogi, ściany zewnętrzne w technologii ETICS, rozwiązania muru
warstwowego oraz z fasad wentylowanych, rozwiązania hydroizolacji, żywic oraz płynnych membran.
„Podczas tworzenia narzędzia zależało nam na tym, aby umożliwić użytkownikowi szybkie
znalezienie odpowiedniego materiału lub rozwiązania. W tym celu opracowaliśmy klarowne podziały
na kategorie, wyszukiwarki oraz szereg dynamicznych filtrów zawężających zakres szukanych
produktów lub rozwiązań, w tym także palety kolorystyczne WEBER.” – tłumaczy Katarzyna Kita,
Inżynier Rozwoju Technicznego / Specjalista BIM.

Stworzone biblioteki produktów i rozwiązań zawierają także szereg charakteryzujących je informacji
i parametrów technicznych ułatwiających projektowanie, jak m.in. dane na temat rekomendowanego
zastosowania, najważniejszych właściwości, izolacyjności akustycznej, parametrów termicznych czy
danych dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
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