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Pol-Con Consulting käyttää MagiCADiä 
Pol-Con Consulting on mittavan 
MagiCAD-kokemuksen omaava joh-
tava puolalainen suunnitteluyritys. 
MagiCADillä on jo yli viiden vuoden 
ajan suunniteltu suuri määrä projek-
teja. 

Yksi Pol-Conin viimeisimmistä toimek-
siannoista on Park Biznesu Teofilów, 
liike- ja toimistorakennusten suunnit-
telu Lodzissa Puolassa. Ensimmäinen 
neljästä yhdeksänkerroksisesta raken-
nuksesta on jo valmis. Rakennuksessa 
on 9 000 m2 toimistotiloja ja kaksiker-
roksinen maanalainen parkkihalli 126 
autolle.  

Pol-Conin projekti 
Pol-Con Consulting oli vastuussa Park 
Biznesu Teofilówn talotekniikkasuun-
nittelusta, sisältäen ilmanvaihto, läm-
mitys, jäähdytys, vesi ja viemäröinti. 
Pol-Con Consulting käytti MagiCAD 
Ventilationia ja MagiCAD Heating & 
Pipingia AutoCAD-ympäristössä.

Kaikki ilmanvaihtosuunnittelu tehtiin 
3D-suunnitteluna. Muut suunnitelmat 
tehtiin 2D:n ja 3D:n yhdistelmänä. 
Yksinkertaisimmat ja useimmin tois-
tuvat asennukset suunniteltiin 2D:nä. 
Putkistosuunnittelu ja ahtaiden tilojen 
kuten konehuoneiden ja parkkihallien 
suunnitelmat tehtiin 3D:nä.

Joustavaa toimitusta
Tässä projektissa Pol-Con toimitti 
lopulliset suunnitelmat perinteisinä 
paperisuunnitelmina ja  koko tieto-
mallin dwg-muodossa. Urakoitsijan oli 
helppo hahmottaa koko suunnitelma 
3D:nä MagiCAD Object Enablerin 
avulla.
  

Toimistotilat Park Biznesu Teofilówn rakennuksissa on varustettu nykyaikaisilla telekommunikaa-
tio-, paloturvallisuus-, kulunvalvonta- ja videovalvontajärjestelmillä, tehokkaalla ilmanvaihdolla ja 
varavirtalähteellä, joka turvaa kaikki järjestelmät. Visualisointi PRC Architekci Sp. z o.o.

Ilmanvaihdon konehuone
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MagiCAD
Ohjelmistot kaikkeen 
talotekniseen 
suunnitteluun:

• Ventilation
• Heating & Piping 
• Sprinkler Designer 
• Electrical 
• Circuit Designer 
• Room 
• Comfort & Energy

      • System Designer

MagiCAD-myynnissä 
sinua palvelevat: 
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Samuli Siivonen
 p. (02) 8387 6035
 samuli.siivonen@progman.fi

MagiCAD-tuki: 
p. (02) 8387 6022   
tuki@progman.fi

The professional’s choice for Building Services

”Käytämme MagiCADiä kaikkeen mekaa-
niseen suunnittelutyöhön,” kertoo Sebas-
tian Zielinski, Pol-Con Consultingin 
MagiCAD-suunnittelija. 

”MagiCAD säästää paljon aikaa varsinkin 
monimutkaisten asennusten suunnitte-
lussa. Esimerkiksi kanavien ja putkien  
mittoja ei tarvitse manuaalisesti laskea. 
Tärkeitä ominaisuuksia ovat myös törmä-
ystarkastelut suunnittelun aikana ja auto-
maattiset määräluettelot.”

Pol-Con Consulting
Pol-Con Consulting Sp z o.o. on vuonna 1991 perustettu suunnittelu- ja konsultoin-
tiyritys Varsovassa, Puolassa. Pol-Con Consulting on erikoistunut talotekniikan ja infra-
struktuurin suunnitteluun keskittyen toimistorakennuksiin, liiketiloihin, hotelleihin ja 
teollisiin rakennuksiin. Yritys työllistää 50 ammattilaista ilmanvaihdon, lämmityksen, 
jäähdytyksen, putkitöiden, palontorjunnan, sähkö- ja IT-suunnittelun aloilta.
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Maanalainen parkkihalli


