
ANSAMBLU REZIDENTIAL
Pipera - ROMÂNIA

� PROIECTUL

Proiectul “Liziera Rezidence” este un ansamblu de apartamente şi spaţii come
Bucureşti, Şos. Pipera.

� Caracteristicile proiectului
� > subsolul comun pentru cele 4 clădiri,
�    cu o suprafaţă de 11 000 m2

� > 715 detalii create în 4 săptămâni

� Soluţii
 Software utilizat: Advance Beton
 > Lucrul în echipă

� Întrebări adresate d-lui E. Ghenade, şef de proiect la ASCO CON

D-le Ghenade, ce ne puteţi spune despre
acest proiect?
Acest ansamblu rezidenţial este format din 4
blocuri (3 blocuri cu subsol, parter si 7 etaje şi
un bloc cu subsol, parter si 10 etaje) totalizând
mai mult de 10 000 m2 construiţi.

Cum aţi utilizat Advance Beton pentru
realizarea acestui proiect?
Este un proiect de dimensiune mare (4 blocuri
având un subsol comun de 11 000 m2) pe care
trebuia să-l finalizăm într-un timp destul de
scurt. Abordarea întregii structuri ca un model
unic reprezenta un volum de muncă prea mare
pentru un singur inginer în condiţiile unui
termen limită presant. Advance Beton a permis
lucrul în echipă la acelaşi proiect. Practic, cele
4 blocuri au fost proiectate separat,
reducându-se astfel substanţial timpul destinat
etapei de modelare. Subsolul de 11 000 m2,
comun pentru toate cele 4 clădiri, a fost de
asemenea proiectat separat.
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