
ARKON STUDIO Spółka z o.o. działa od 1987 roku;  
od stycznia 2004 roku jako ARKON STUDIO  
Spółka z o.o.  (http://www.arkon.com.pl). Zespół 
projektowy składa się z architektów, którzy 
doświadczenie zdobywali przy opracowaniach 
wykonywanych zarówno w Polsce, jak i Europie 
Zachodniej. 

Arkon Studio (AS) świadczy szeroki wachlarz 
usług, począwszy od kompleksowego wykonania 
projektów urbanistycznych, architektonicznych, 
do projektów wnętrz i wzornictwa 
przemysłowego. Główne obszary działalności 
pracowni w ostatnich latach to projektowanie  
i przygotowywanie inwestycji takich, jak obiekty 
handlowe, przemysłowe i biurowe (w tym 
także duże centra usługowo-handlowe), sklepy 
wielkopowierzchniowe, hale magazynowe  
(także centra logistyczne). Wśród zrealizowanych 
projektów znajdują się m.in. sklepy Leroy Merlin, 
E. Leclerc (Galeria Przymorze), Morski Park 
Handlowy w Gdańsku, sklepy sportowe Decathlon, 
przebudowa i modernizacja Kredyt Banku  
w Sopocie.

Firma od 2005 korzysta w codziennej pracy  
z platformy Autodesk Revit Architecture. Decyzję 
o wdrożeniu podjęto zaraz po jej pojawieniu 
się na rynku. „Przekonała nas zmiana sposobu 
projektowania, możliwość łatwego dostępu 
do informacji projektowych oraz szybkość 
wprowadzania zmian.” – mówi dr arch. Jacek 

Sołtysiak – Prezes firmy „Zdecydowaliśmy się  
na zastosowanie innowacyjnego rozwiązania. 
Efekty oceniane z perspektywy pięciu lat dowodzą, 
że była to słuszna decyzja.”

Oprogramowanie dostarczyła i zainstalowała 
firma CADSOFT z Warszawy, Autoryzowany 
Partner Autodesk. CADSOFT świadczy również 
usługi szkoleniowe i doradcze. 

Każda inwestycja jest inna  

 Arkon Studio do każdego projektu podchodzi 
indywidualnie, starając się maksymalnie dobrze 
odpowiedzieć na wyzwania stawiane przez daną 
inwestycję. Przejście z AutoCAD na platformę 
BIM – Autodesk Revit Architecture wsparło takie 
podejście. „Autodesk Revit Architecture pozwala 
nam sprawdzić wiele wariantów, zoptymalizować 
projekt pod kątem parametrów najważniejszych  
z punktu widzenia inwestora.” – ocenia arch. Karol 
Jagłowski - Projektant. 

Wdrożenie Autodesk Revit Architecture oznaczało 
dla spółki nową jakość i niezawodność w zakresie 
projektowania wokół jednego modelu cyfrowego, 
który natychmiast uwzględnia wszystkie  
zmiany. Umożliwiło to lepszą wizualizację  
i symulację rzeczywistych projektów – łatwiejsze 
pokazanie inwestorom intencji projektowych, 
bardziej zrozumiałych po przedstawieniu  
na trójwymiarowej wizualizacji niż w postaci 
rysunków dwuwymiarowych. 
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Centrum Handlowe w Gdańsku Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej. Projekt zrealizowany w Arkon Studio przy wykorzystaniu 
Autodesk® Revit® Architecture.



 Gwarancja efektywności i precyzji
Obiekty komercyjne, w tym centra handlowe,  
to projekty realizowane zgodnie z wymagającym 
harmonogramem. „Wyjście naprzeciw 
oczekiwaniom rynku wymaga od nas skrócenia 
czasu tworzenia projektu oraz stałego 
podnoszenia jakości dokumentacji.” – mówi 
arch. Jacek Portalski - Projektant. Zastosowanie 
koncepcji BIM w oparciu o platformę Autodesk 
Revit pozwala projektantom AS na stały dostęp  
do pełnej i aktualnej informacji o każdym  
z elementów budynku – od wizualizacji, poprzez 
możliwość wejścia do wnętrza, powierzchnię, 
zużycie materiałów, koszty, etc. Oprogramowanie 
pozwala na swobodne tworzenie formy 3D 
i manipulowanie formami interaktywnymi 
ze zintegrowanych koncepcyjnych cech 
konstrukcyjnych, tzn.: na tworzenie ścian,  
podłóg, dachów, itd. Automatycznie generuje 
 dokładne plany pięter, elewacje, przekroje  
i widoki 3D, jak również oblicza powierzchnie 
i tworzy harmonogramy. Architekci otrzymują 
narzędzie do koordynacji pomiędzy rzutami, 
przekrojami, elewacjami i całym modelem. Raz 
zmieniony element zmienia się automatycznie  
w każdym miejscu projektu. Dodatkowo, 
możliwość podglądu trójwymiarowego  
i zobaczenia projektowanego obiektu  
ze wszystkich stron pomaga w precyzyjnym 
i szybkim jego zaprojektowaniu. „Wdrożenie 

Autodesk Revit umożliwiło nam znaczące 
skrócenie czasu przygotowania projektu  
(o około 30%), a dzięki automatyzacji procesu 
wprowadzania zmian ograniczyło liczbę błędów, 
podwyższając jakość projektu.” – ocenia arch. 
Joanna Starzyńska - Projektantka. 

Współpraca z DWG
PAutodesk Revit i modelowanie informacji 
o budynku (BIM) stały się istotnym 
elementem budowania strategicznej przewagi 
konkurencyjnej oraz rozwoju firmy i świadczenia 
nowych usług. Revit przyspiesza cały proces 
projektowania, zwłaszcza na etapie koncepcji 
i przygotowania oferty dla klienta. Obecnie 
Arkon Studio tworzy projekty w Autodesk Revit 
Architecture, koordynację z branżami realizując 
przy pomocy standardu DWG. „Współpraca 
Autodesk Revit z AutoCAD umożliwia nam łatwą 
koordynację współpracy z zespołami branżowymi. 
Liczymy na to, że w niedalekiej przyszłości 
będziemy razem z firmami współpracującymi 
działać na jednym modelu cyfrowym, co da nam 
dalsze możliwości podnoszenia efektywności.”  

 – mówi arch. Michał Pobudkiewicz – Asystent 
Projektanta.

Dodatkowe informacje 
Więcej informacji na temat rozwiązań Autodesk  
dla BIM na www.autodesk.pl/revit.

Morski Park Handlowy Gdańsk – projekt zrealizowany 
w Arkon Studio przy wykorzystaniu Autodesk® Revit® 
Architecture.

Autodesk, Autodesk® Revit® Architecture, są znakami towarowymi Autodesk, Inc., zarejestrowanymi w U.S.A. i/lub innych krajach. Wszystkie 
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Wdrożenie Autodesk Revit umożliwiło nam znaczące 
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ograniczyło liczbę błędów, podwyższając jakość projektu.
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 Projektantka 
 ARKON STUDIO Spółka z o.o.

Centrum Handlowe w Gdańsku Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej. Projekt zrealizowany w Arkon Studio przy wykorzystaniu Autodesk® Revit® Architecture.


	CustSuccess_A4_2p_ARKON_STUDIO-v2p1
	CustSuccess_A4_2p_ARKON_STUDIO-v2p2

