
Acero Frame 
Dostawca Lekkiej Konstrukcji Stalowej 



Firma – Cel  

• Acero Frame Sp. z o.o. - naszym celem jest 
osiągnięcie pozycji lidera w kształtowaniu 
jakości na rynku projektowania, produkcji i 
montażu lekkich konstrukcji stalowych.  
 



FIRMA – Misja 

• Acero Frame Sp. z o.o. powstała z myślą stworzenia 
unikalnego systemowego rozwiązania rynkowego, 
będącego narzędziem pokazującym pełne  możliwości 
wykorzystania lekkich konstrukcji stalowych w 
budownictwie jednorodzinnym i przemysłowym ze 
szczególnym uwzględnieniem obszaru 
technologii energooszczędnych. 
 



Firma – obszar działania 

Siedziba w Warszawie 
Zakres działalności – dystrybutor oprogramowania 

Vertex na Europę Środkowo-Wschodnią 
 



Vertex BD 

Jedno narzędzie – nieskończone możliwości 



  

Jedno narzędzie – nieskończone możliwości 

  

• Vertex BD to oprogramowanie BIM dedykowane dla 
konstrukcji szkieletowych. 

• Oferuje możliwość projektowania zarówno 
stalowych jak i drewnianych konstrukcji szkieletowych. 

• Możliwość stworzenia modeli dowolnego typu 
budynków: domów jednorodzinnych, 
wielokondygnacyjnych, przemysłowych, itd. 
 
 

| Architektura |  Konstrukcja |  Obliczenia |  Detale |  Produkcja | 



BIM – jedno źródło informacji 



Vertex BIM 



Vertex BIM – jedno źródło informacji 
Wykorzystując technologię BIM, Vertex maksymalizuje 
produktywność i dokładność w projektowaniu poprzez: 

• automatyczne generowanie szkieletu budynku 
• tworzenie rysunków architektonicznych i konstrukcyjnych 
• generację zestawień materiałowych 
• tworzenie rysunków warsztatowych 
• przygotowanie wizualizacji budynków i wnętrz 
• wykonywanie obliczeń statycznych kratownic 
• przygotowanie danych do maszyn produkcyjnych 
• eksport / import do formatu IFC 

I wszystko w jednym modelu… 
A to oznacza wygodę i oszczędność czasu dla Ciebie. 



Vertex BIM – wszystkie informacje w jednym miejscu 
Dzięki zastosowaniu technologii 
BIM, wszystkie informacje są w 
jednym modelu, np. dane o 
wszystkich warstwach ściany, 
zarówno konstrukcyjnych jaki i 
wykończeniowych. 



PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE 





Sprzedaż i marketing 

Oczaruj swoich klientów pięknymi wizualizacjami 
i materiałami marketingowymi 

Narzędzia do renderowania Vertex pozwalają na stworzenie 
wysokiej jakości, foto-realistycznych wizualizacji do celów 
sprzedaży i marketingu. 

 



Wizualizacje 



Wizualizacje 



Wizualizacje 



Wizualizacje 



Wizualizacja wnętrza 



Projektowanie architektoniczne 

Vertex BD – efektywne narzędzie do projektowania 
architektonicznego 

• Vertex BD odmieni sposób w jaki Twoja firma używa modeli i 
rysunków architektonicznych 

•  Proces projektowy jest wydajny,  
szybki i elastyczny m.in. dzięki  
zastosowaniu projektowania  
parametrycznego. 
 
 



Projektowanie parametryczne 



PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI



Projektowanie konstrukcji 
• Stwórz szkielet swojego budynku szybko i dokładnie dzięki 

automatycznej generacji: 
• paneli ściennych 
• stropów 
• więźby dachowej 

• Vertex BD to: 
• prostota i łatwość optymalizacji konstrukcji. 
• Szybkość tworzenia rysunków technicznych konstrukcji. 

• Vertex BD dopasowuje się do Twoich potrzeb dzięki 
definiowalnym zasadom generacji paneli oraz szerokiej 
gamie detali połączeń. 



Szybko i z łatwością zaprojektujesz dowolny typ budynku: 

 
• Domy jednorodzinne 

 
 

• Domy w zabudowie szeregowej 
 
 

• Budynki wielokondygnacyjne 
 



Domy jednorodzinne 



Domy z zabudowie szeregowej 



Budynki wielokondygnacyjne 



Szybko i z łatwością zaprojektujesz dowolny typ konstrukcji: 

 
• Hale i budynki przemysłowe 

 
 

• Pawilony handlowe 
 
 

• Ściany osłonowe / kurtynowe 



Hale i budynki przemysłowe 



Pawilony handlowe 



Ściana osłonowe / kurtynowe 



Inteligentny generator kratownic 

Vertex BD automatycznie wygeneruje kratownice dachowe 



Inteligentny generator kratownic 



OBLICZENIA STATYCZNE 



Obliczenia statyczne kratownic 



Obliczenia statyczne paneli 



DETALE 



Wybór detali 

Vertex BD – elastyczne narzędzie dopasowane do 
Twoich potrzeb 

• Możliwość zdefiniowania i dopasowania do indywidualnych 
potrzeb reguł generacji paneli ściennych i stropowych. 

• Duży wybór detali połączeń elementów konstrukcyjnych oraz 
rozwiązań szczegółów konstrukcji, np. narożników, nadproży 

 
Pozwala to na bezbłędną produkcję profili 
oraz dokładne wykonanie według Twoich 
założeń. 



Zdefiniuj swoje reguły i detale 



PRODUKCJA PROFILI 
wyeliminuj błędy produkcyjne 



Generowanie rysunków warsztatowych 



Generowanie rysunków warsztatowych 

 



Generowanie rysunków warsztatowych 

 



Generowanie rysunków warsztatowych 

 



Produkcja profili zimnogiętych 
• Vertex BD  generuje dane do maszyn 

produkcyjnych do roll-formingu, co 
pozwola na bezbłędną produkcję profili 
zimnogiętych zgodnie z projektem. 



Jak prosto i szybko stworzyć model? Jak prosto i szybko stworzyć model?



Krok 1: Stwórz albo importuj rzut 



Krok 2: Wstaw ściany, stropy i otwory  



Vertex wygeneruje konstrukcje ścian i stropów… 

Automatycznie 



Krok 3: Wygeneruj rysunki. Automatycznie 



Wygeneruj dane do produkcji 



PRZYKŁAD REALIZACJI 



Przykład realizacji 
• Budynek wielokondygnacyjny 

(8 pięter) 
• Przeznaczenie: akademik 

(350 pokoi + 9 mieszkań) 
• Na parterze przestrzeń handlowa 
• 300 t / 140 kmb stali zimnogiętej 

Przykład realizacji
• Budynek wielokondygnacyjny

(8 pięter)
• Przeznaczenie: akademik

(350 pokoi + 9 mieszkań)
• Na parterze przestrzeń handlowa
• 300 t / 140 



Przykład realizacji – Model 



Przykład realizacji – wizualizacja piętra 



Przykład realizacji – wizualizacja konstrukcji 



Przykład realizacji – wizualizacja konstrukcji 



Przykład realizacji – budowa 



Przykład realizacji – elewacja 



Jedno narzędzie – nieskończone możliwości 

Vertex BD – wygoda, oszczędność czasu i pieniędzy 
  dla Ciebie i Twojej firmy 

Materiały do sprzedaży

Rysunki 2D

Szkice

Zestawienia 
materiałowe

Wizualizacje

Projekty

Generacja modelu 
konstrukcji szkieletowej

Modele 3D

Automatyzacja projektowania

Biblioteki obiektów

Eksport do IFC

Obliczenia

Dane do produkcji dla 
roll-formingu



Vertex BD 
jedno narzędzie – 

nieskończone możliwości 


