


ACREA

Progresívny architektonický 

ateliér, založený v roku 2011

Zakladateľ BIM asociácie 

Slovensko

Viac ako 25 skúsených 

profesionálov v oblasti kreativity, 

projektovania a plánovania

O nás



O nás

ACREA

Skúsenosti s projektami máme v 

mnohých krajinách po celom 

svete.





nová prelomová platforma







Projektová 
dokumentácia

V rámci tohto ekosystému je 

množstvo softvérov, ktoré 

môže používať ktorýkoľvek 

subjekt. 

BIM





DIGITÁLNA
DVOJIČKA
BUDOVY
Získajte absolútnu kontrolu nad 

vašou nehnuteľnosťou.

Informačný model stavby (BIM) je 

revolučný spôsob komunikácie pri 

príprave, procese výstavby a 

správe budov. 



10-20%
úspory pri výstavbe

až 7%
zrýchlenie procesov

Výstavby a správy budovy

+3,5%
Rast obsadenosti

až 7%
zníženie prevádzkových 

nákladov nehnuteľnosti

PRÁCA
S NAVGARO 
PRINÁŠA



PRÁCA
S NAVGARO 
PRINÁŠA

● výrazne nižšiu chybovosť pri projektovaní a 

eliminácia prác naviac vo fáze výstavby

● Úspornejšia údržba

● Efektívnejšie využívanie energie

● Zlepšenie organizácie priestoru (space 

management)

● Ekonomickejšie riešenia pri renováciach

● Vylepšený manažment životného cyklu 

budovy



EŠTE VIAC ÚSPOR PRINÁŠA PRI 
SPRÁVE SKOLAUDOVANEJ RESP. UŽ 
EXISTUJÚCEJ BUDOVY, KEĎŽE 
BENEFITY SA KUMULUJÚ ROKMI 
ŽIVOTNOSTI BUDOVY. 



BENEFITY
SYSTÉMU 
NAVGARO Cieľom NAVGARO nie je iba samotný 

3D model ale úplné, spoľahlivé, 

dostupné a ľahko zdielateľné 

informácie o vašej stavbe pre všetkých 

účastníkov stavebného procesu vo 

všetkých jeho fázach so zameraním na 

životný cyklus budovy.



MAJITEĽ
má dokonalú kontrolu nad budovou,

znižuje prevádzkové náklady

a zvyšuje transakčnú hodnotu

budovy pri predaji

PROPERTY MANAGER
Dokáže pripravovať modely 

energetickej náročnosti, operatívne 

aktualizovať skutkový stav pri zmene 

nájomcov

FACILITY MANAGER
Optimalizuje každodenné 

správcovské aktivity operatívne

BANKA, POISŤOVŇA
Má úplny prehľad o stave a 

vyhotovení financovaného subjektu



AKO NAVGARO FUNGUJE?
3 DÔLEŽITÉ SÚČASTI V 1 RIEŠENÍ

MODEL BUDOVY
pripravíme verný digitálny 

model,ktorý pravidelne 

aktualizujeme

SOFTWARE
Dodáme vhodný pre prácu s 
modelom, alebo využijeme 

vlastný

PODPORA
Naučíme vás, ako denne 

benefitovať z práce s modelom



POSTUP REALIZÁCIE

1. ZBER DÁT
A TVORBA MODELU
Zber dát je uskutočnňovaný metódami ako 3D laser scaning, fyzické zameranie 

skutkového stavu, 360 stupňová kamera a konfrontácia s existujúcou 

dokumentáciiou ak je k dispozícií. 100% informácií o objekte pre začatie 

využívania NAVGARO nie je podmienkou.



POSTUP REALIZÁCIE

2. ODOVZDANIE MODELU
A INŠTALÁCIA SOFTWARE
Model a informácie z neho sú k díspozícií v cloudovskom úložisku pre klienta 

24/7. Čítanie dát je zabezpečené prostredníctvom jednoduchých BIM 

prehliadačov resp. sofistikovanými softwarovými platfomami, ktoré sú 

samozrejme user friendly. Fakt, že má vaša nehnuteľnosť digitálnu dvojičku 

peniaze nešetrií, efektívnosť procesu je priamo úmerná spôsobu každodenného 

využívania informácií vo všetkých stupňoch riadenia. To je úloha pre NAVGARO.



POSTUP REALIZÁCIE

3. ŠKOLENIA 
A CONSULTING
Spoločnosť ACREA Vám zabezpečí komplentý consulting a školenia v oblasti BIM 

technológie a jej využitia pre vašu spoločnosť a takisto pomôže s implementáciou 

NAVGARO pre portfólio Vašich nehnuteľností.



POSTUP REALIZÁCIE

4. UPDATING
MODELU
Aby digitálna dvojička vašich nehnuteľností bola nápomocná pri efektívnosti 

procesov pri správe a údržbe Vášho majetku, najdôležitejšie je aby poskytovala 

neustále aktuálne informácia. NAVGARO je systém, ktorý Vám zabezpečí neustály 

update digitálneho modelu Vašej nehnuteľnosti, takže všetci jeho účastníci budú 

disponovať neustále aktuálnymi informáciami 24/7 o nehnuteľnosti.



FINANCOVANIE
Na úrovni vašich súčasných výdavkov

na aktualizáciu dokumentácie

Informačný model budovy (BIM) je revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese 

výstavby a správe budov. Práca s takto vytvoreným modelom znižuje chybovosť v projekčnej 

činnosti, zvyšuje efektivitu komunikácie, výrazne šetrí náklady a skracuje čas na odovzdanie 

diela. Ešte viac úspor prináša pri správe skolaudovanej resp. už existujúcej budovy, keďže 

benefity sa kumulujú rokmi životnosti budovy. Znie to až neuveriteľne, ale skúsenosti z 

realizovaných projektov hovoria za seba. 



Cena pri ploche digitalizácie od 

20.000 m2 a zmluve na 5 rokov

Navgaro BASIC

od 900 €
/mesiac

Navgaro PRO

od 1900 €
/mesiac

vytvorenie 3D BIM modelu

poskytnutie modelu v prehliadači

poskytnutie modelu tretím stranám

help desk a školenia

cloude úložisko a IT správa

update modelu 1x mesačne 1x mesačne



Úspornejšia údržba

Efektívnejšie využívanie energie

Zlepšenie organizácie priestoru

Ekonomickejšie riešenia pri renováciách

Vylepšený manažment životného cyklu 

budovy

Prepojenie BIM modelu a profesionálneho 

softvéru pre podporu Facility manažmentu

BIM Facility manažment

NAVGARO

2,32 EUR / m² / za rok
ZDROJ: National Institute of Standards and Technology, USA



CDE – Common Data EnviromentNAVGARO

TRIMBLE CONNECT BIM PLUS



CAFM software

NAVGARO



Jednotný model obsahuje 
rôzne typy systémov na 
ochranu majetku a facility
manažment

Jedna softvérová konfigurácia

Zápis udalostí

Manažment jednou cestou

Ochrana majetku

NAVGARO



Úspora energie

Online informácie o úspore 

energií

Online informácie o 

technológiách (MEP)

Online informácie o hodnotách 

Energetické simulácie

NAVGARO: nástroj na simuláciu 

energetickej výkonnosti budovy

NAVGARO



BIM Model

Príprava proj. 
dokumentácie

BIM 
manažment 

počas výstavby

Životný cyklus stavby

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok

Dlhodobá zmluva
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REFERENCIE

AUPARK

Digitalizácia existujúceho objektu. 
Zavedenie štandardov. Updating
modelu pre účely správy – Facility
Management.

KLIENT: Unibail-Rodamco-Westfield Group
PODLAHOVÁ PLOCHA: CCA 105 TIS. M2



REFERENCIE

NIDO

Prvý projekt kompletne vyhotovený v 
technológií BIM. Následne bol model 
implementovaný a spravovaný pre 
účely výstavby.

KLIENT: IURIS INVEST, s.r.o.
PODLAHOVÁ PLOCHA: CCA 16 TIS. M2



REFERENCIE

DEPO NZ

Najstaršie objekty železničného depa 

v nových zámkoch pochádzajú zo 

40tich a 50tich rokov 20. Storočia. 

Majiteľ nedisponoval žiadnou pd.
Zber dát bol vykonaný najmä 
technológiou laserového scanovania.
Základný model vrátane tzb a 
vonkajších is bol vyhotovený za cca 4 
mesiace.

KLIENT: ŽSSK
PODLAHOVÁ PLOCHA: CCA 20 TIS. M2


