PROTONENBUNKER
OPDRACHT
Protonenbunker van UZ Leuven.
BIM model met bekisting, wapening en lijsten

OPDRACHTGEVER

ontwerper: Ar-te
bouwheer: UZ Leuven
onze opdrachtgever: Stabo
aannemer: bam-contractors

SPECIFIEKE EISEN
Vraag
Onze klant “ingenieursbureau Stabo uit Leuven” was op zoek naar een partner voor
het uitwerken van de stabiliteitsplannen voor de protonenbunker van UZ Leuven.
Specifiek hierbij is dat dit volledig in BIM uitgewerkt moest worden.
Op basis van de architecturale IFC-modellen gingen we aan de slag met Allplan voor
de opmaak van alle stabiliteitsplannen: bekisting, wapening, buigstaten en lijsten.
Door de aanlevering van de IFC-modellen bleek de communicatie en clash-detectie
een grote meerwaarde tijdens het hele bouwproces.

Andere projecten waarin Asysto samenwerkte met Stabo.
 RWZI Kluisbergen
 WZC Sint Barbara te Beverst
 RWZI Dendermonde
 UZ-LEUVEN: Logistiek Platform
 …

Wat kunnen wij voor u (be)tekenen!
TEKENBUREAU
Asysto staat in voor het uittekenen van bouwkundige plannen, wapeningsplannen en productiefiches voor
prefabbetonproducenten, gebouwenbeheerders, projectontwikkelaars, aannemers en studieburelen.
Op basis van uw gegevens gaan onze tekenaars aan de slag en leveren u kwalitatieve plannen.
Asysto en BIM: meer en meer verwachten onze opdrachtgevers dat we hen bijstaan in hun BIM-opdrachten.
In functie van de noden van het project en het voortraject ervan kunnen we daar perfect op inspelen.

MEDEWERKERS OP LOCATIE
Asysto kan ervoor zorgen dat onze medewerkers bij u ter plaatse de opdrachten komen uitvoeren.
Onze specialisten staan bij ons onder contract, maar voeren de opdrachten voor u uit.

BOUWKUNDIGE ONDERSTEUNING
Asysto ondersteunt u tijdens het bouwkundig proces. Onze klanten zijn erg gehecht aan een kwalitatieve
uitwerking van hun plannen en ontwerpen.
Onze ervaren medewerkers staan garant voor een correcte uitvoering op hoogstaand niveau.
WERVING & SELECTIE
Asysto kan desgevallend zorgen voor een professionele selectie van uw mogelijke kandidaten.
Onze expertise gebruiken wij voor het screenen van graduaten tot en met burgerlijk ingenieurs.
De geschikte kandidaten kunnen zowel tijdelijk (op projectbasis), als definitief aangeworven worden.
Contacteer ons en zie wat wij voor jou kunnen (be)tekenen!
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