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Działamy kreując innowacje. 

W Hilti tworzymy najnowocześniejsze technologie i oprogramowanie dla budownictwa oraz świadczymy 

usługi, które nadają nowe oblicze branży budowlanej. 

 

Jesteśmy globalną firmą. Działamy w ponad 120 krajach i zatrudniamy ponad 29 tysięcy pracowników. 

Każdego dnia nasze technologie wspierają najbardziej inspirujące dokonania inżynieryjne na całym 

świecie - od japońskich pociągów dużych prędkości, po tunele metra ukryte pod największymi miastami 

świata. Oferujemy kompleksowe usługi dla budownictwa na całym świecie - produkty i narzędzia do 

pracy na budowie , a także  szkolenia, projektowanie, naprawy, testy i doradztwo. W Hilti chcemy być 

liderem, stawiając na innowacyjność. 

Tworzymy wyjątkowe technologie, oprogramowanie i usługi dla budownictwa. 

Kluczowymi obszarami, na które Hilti kładzie duży nacisk są: bierna ochrona przeciwpożarowa oraz 

kompleksowe rozwiązania instalacyjne dla branży budowalnej. 

 

Building Information Modeling 

Budownictwo zintegrowane z BIM: firma Hilti jest Twoim profesjonalnym partnerem w zakresie 

rozwiązań BIM 

Podejście Hilti do efektywnego wykorzystania metody pracy BIM jest proste: oferujemy Ci biblioteki 

obiektów, oprogramowanie i usługi, a nawet odpowiedni sprzęt.  

Począwszy od projektowania, przez budowę, aż po eksploatację budynku. Zintegrowane i cyfrowe 

projektowanie z wykorzystaniem BIM to warunek sukcesu na budowie w realnym świecie. 

Konsekwentne i skoordynowane projektowanie we wszystkich branżach w jednym wspólnym modelu 
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cyfrowym, od samego początku wnosi znaczny potencjał w zakresie wydajności, co przekłada się na 

ciągły, niczym niezakłócony proces budowlany. 

 

Zabezpieczenia ratujące życie 

Według danych Komendy Głównej Straży Pożarnej w Polsce (dane za lata 2000-2016) rocznie wybucha 

około 5000 pożarów, których źródłem są nieprawidłowości w instalacji i urządzeniach elektrycznych. W 

całej Polsce rocznie w wypadkach związanych z pożarem ginie powyżej 500 osób. Te zatrważające 

dane można i należy minimalizować. Systemy ochrony przeciwpożarowej mają na celu ratowanie życia 

ludzkiego i ochronę budynku przed skutkami pożaru. 

Do ich stosowania obliguje też obowiązujące prawo. 

Podstawowym zadaniem systemów biernej ochrony przeciwpożarowej jest zatrzymanie 

rozprzestrzeniania się płomieni, dymu i toksycznych gazów w przypadku wystąpienia pożaru. 

Poszczególne elementy systemów biernej ochrony przeciwpożarowej wypełniają przepusty instalacyjne 

w ścianach, sufitach i podłogach. Dzięki temu 

rury i kable są zabezpieczone przed ogniem. 

Dlatego właśnie ochrona przeciwpożarowa jest 

tak istotna.  

System biernej ochrony pożarowej powinien 

być uwzględniony w każdym projekcie 

budowlanym już na samym początku 

inwestycji. 

Niezależnie, czy projektowana jest nowa 

inwestycja, czy modernizowany stary budynek,  

o skuteczności ochrony przeciwpożarowej 

decyduje sporządzenie kompleksowej, 

kompletnej i bezbłędnej dokumentacji wszystkich zastosowanych środków ogniochronnych, a także 

prawidłowy ich dobór oraz fachowy montaż .  

Hilti wprowadza bezpieczne i efektywne ekonomicznie rozwiązania nie tylko w zakresie produktów. 

Wykorzystujemy również oprogramowanie zarządzające dokumentacją przeciwpożarową, jak również 

prowadzimy profesjonalne szkolenia z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej Hilti. 

 

 

Dokumentacja systemów ochrony przeciwpożarowej 

Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przewidują regularne kontrole przejść 

przeciwpożarowych. Zarówno przy zakończeniu inwestycji, w razie przebudowy czy zmianie sposobu 

użytkowania. Jednym z podstawowych warunków skutecznej kontroli przejść jest dostęp do informacji 
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dotyczących zastosowanych w obiekcie systemów. Konieczność sporządzenia dokumentacji na placu 

budowy może być odczuwana jako „przykry obowiązek”, jednakże jest to obowiązek konieczny. 

 

DocuManager firmy Hilti jest wsparciem dla 

wszystkich, którzy są odpowiedzialni za  

zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku. 

W wielu przypadkach, dokumentowanie i 

zarządzanie przepustami ogniochronnymi jest 

bardzo skomplikowane.  

 

Wynika to z konieczności opracowania wielu 

danych technicznych oraz przygotowania 

aprobat, projektów i zdjęć zainstalowanych 

przepustów. Menadżer działa "w chmurze", dzięki czemu można udostępniać plany i dokumenty 

projektowe swojemu zespołowi w czasie rzeczywistym, zarówno na placu budowy jak i w biurze. Jest 

to ogromna oszczędność czasu, który można wykorzystać na spotkania biznesowe, pisanie e-maili lub 

prowadzenie rozmów telefonicznych.  

Możemy również szybko opracować szczegółowe, spersonalizowane raporty przydatne podczas 

montażu lub kontroli. Program wspiera projektantów, kierownictwo budowy, inwestorów także 

wykonawców. Pozwala w łatwy sposób przygotować kompletne i aktualne raporty dotyczące 

zastosowanych w budynku biernych i czynnych systemów przeciwpożarowych. W ten sposób szybko i 

łatwo przygotujesz dokumentacją wymaganą podczas inspekcji ochrony przeciwpożarowej budynku 

przez organy administracyjne.  

 

Profesjonalne szkolenia z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej 

Podczas organizowanych przez Hilti szkoleń z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej, projektanci i 

monterzy szkolą się w prawidłowym doborze oraz właściwym zastosowaniu produktów ochrony 

przeciwpożarowej Hilti. Szkolenie przeciwpożarowe dla instalatorów przeznaczone jest dla monterów, 

kierowników budowy oraz brygadzistów. Jego celem jest zapoznanie uczestników z zasadami doboru 

oraz sposobami montażu systemów ochrony przeciwpożarowej. Doświadczeni i certyfikowani 

specjaliści firmy Hilti objaśniają ważne podstawy teoretyczne biernej ochrony przeciwpożarowej 

budynków, a także pokazują zastosowanie tych rozwiązań w praktyce.  

  

Posiadamy ponad 25 lat doświadczenia w tworzeniu systemów biernej ochrony przeciwpożarowej. 

Nasi instruktorzy to wykwalifikowani Inżynierowie, którzy od wielu lat na co dzień współpracują z 

klientami w ich miejscu pracy na całym świecie. 


