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Pol-Con Consulting kör MagiCAD
Pol-Con Consulting är ett av Polens
ledande konsultföretag. De har mer än
fem års erfarenhet av att projektera
med MagiCAD i ett stort antal projekt.

Ett av Pol-Con Consultings senaste pro-
jekt är Park Biznesu Teofilów, ett cen-
trum för handel och kontor i den
polska staden Lodz. I slutet av 2011
blev den första av fyra niovånings-
byggnader färdig. Byggnaden har
ungefär 9000 m2 kontorsyta och ett
underjordiskt parkeringsgarage i två
våningar för 126 bilar.

Pol-Cons uppdrag  
Pol-Con Consultings uppdrag i Park
Biznesu Teofilów omfattar alla installa-
tioner för ventilation, värme, kyla, vat-
ten och avlopp. Pol-Con har projekterat
med MagiCAD Ventilation och MagiCAD
Heating & Piping för AutoCAD.

Hela ventilationen projekterades i 3D.
Övriga installationer projekterades i
2D eller 3D. Enkla och återkommande
installationer gjordes i huvudsak i 2D.
Mer komplexa rörinstallationer i till
exempel centraler, maskinrum och
garage gjordes i 3D.

Flexibel leverans
I det här projektet levererade Pol-Con
sin projektering både som traditionella
ritningar på papper och som en kom-
plett digital modell i dwg-format.
Beställaren använde sedan MagiCAD
Object Enabler för att studera hela
projekteringen som en 3D-modell.

Kontoren i Park Biznesu Teofilów är utrustade med den senaste tekniken inom
telekommunikation, brandsäkerhet, inpasserings- och övervakningssystem,
luftkonditionering och reservkraft för att driva alla system. 
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”Vi använder MagiCAD för all vår installa-
tionsprojektering”, säger Sebastian 
Zielinski, MagiCAD-projektör på Pol-Con
Consulting. “MagiCAD hjälper oss att spara
mycket tid, speciellt vid mer komplicerade
installationer. Ett exempel är att man inte
behöver beräkna höjder för kanaler och
rör manuellt. Andra viktiga fördelar är att
man kan göra kollisionskontroll medan
man projekterar, och att materiallistor 
skapas automatiskt.”

Pol-Con Consulting
Pol-Con Consulting Sp z o.o. startade i Warszawa 1991 som konsulterande ingenjörs -
företag för byggnadsinstallationer och infrastruktur. Pol-Con Consulting är framförallt
inriktade på kontor, handel, hotell och industribyggnader. Företaget har cirka 50 ingen-
jörer som arbetar med ventilation, luftkonditionering, uppvärmning, kyla, rör, brand -
säkerhet, el och IT-projektering.
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