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3dbyggeri danmark har siden 2007 været med 
til at sætte dagsordenen for digitalisering af den 
danske byggebranche. Derfor har vi indgående 
kendskab til hele værdikæden, fx hvordan 
arkitekter og ingeniører arbejder.

3dbyggeri danmark kan hjælpe med til at jeres 
byggematerialer bliver centrum for beslutning-
stagernes søgelys. 

Vi rådgiver, digitaliserer og implementerer.

w
w

w
.3

d
b

yg
g

e
r

i.d
k

1

Pressalit
“Da vi besluttede os for at tilbyde vores produkter som BIM-objekter hav-

de vi brug for en samarbejdspartner med et godt branchekendskab ... vi 

fik anbefalet 3dbyggeri danmark, som vi stadig arbejder sammen med.” 

fortæller Lars Lindbjerg fra Pressalit.

Baggrund for samarbejdet med 
3dbyggeri danmark
Hos Pressalit havde man høje forventninger til 
en række nye og opdaterede produkter, og man 
iværksatte derfor en målrettet strategi for, at brin-
ge disse produkter i spil til sygehuse og andre store 
byggeentrepriser.

Strategien indebar udvikling af Pressalits første di-
gitale produkt-materiale i form af BIM-objekter til 
Revit. 

Pressalit valgte i samarbejde med en uvildig råd-
giver at sende opgaven i udbud blandt udvalgte 
potentielle leverandører for at få det bedste be-
slutningsgrundlag for valg af samarbejdspartner 
for udviklingen af BIM-objekterne.

3dbyggeri danmark vandt udbuddet med både 
højeste kvalitet og laveste pris. Tilbudsmaterialet 
blev samtidig vurderet som meget fyldestgøren-
de og veldokumenteret, hvilket var væsentligt for 
Pressalit, der bevægede sig ind på et nyt område.

Hvad har 3dbyggeri danmark leveret?
3dbyggeri danmark har leveret følgende til Pressa-
lit:
• BIM-objekter til Revit, herunder optimering 

af design-gengivelsen uden unødvendigt sto-
re datamængder

Pressalit ønskede udelukkende, at fokusere på Re-
vit-brugere, og materialet blev derfor udarbejdet 
specifikt til disse.
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Det digitale materiale modtog særdeles positiv 
respons fra arkitekterne, hvilket førte til en frem-
rykning af digitaliseringen af resten af Pressalits 
produktsortimentet.

Pressalit er én af Europas førende producenter af 

toiletsæder og badeværelsesløsninger for bevægel-

seshæmmede med en eksportandel på 80% og salg 

til 45 udenlandske markeder.

Værdiskabelse er en del af Pressalits vision, ligesom 

man ønsker førertrøjen inden for fx kvalitet og nyska-

belse. En målrettet digital strategi kan være med til at 

underbygge denne vision over for arkitekter.

“De leverede BIM-objekter er af god kvalitet, 
og vi har altid fået det lovede til aftalt tid og 
pris”

Lars Lindbjerg

Marketing Specialist / Architect, Pressalit

Kontakt 3dbyggeri danmark hvis I ønsker 
sparring med udgangspunkt i jeres virksomhed.
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Hvordan er det at samarbejde med 3dbyggeri 
danmark?
Siden det første projekt har Pressalit løbende 
brugt 3dbyggeri danmark som leverandør af 3D 
BIM-objekter for nye Pressalit-produkter.

Når Pressalit skal have digitaliseret nye produkter 
opleves en enkel proces, hvor krav og specifikati-
oner fra det oprindelige udbud ligger til grund for 
udførelsen.

Herfra opleves at 3dbyggeri danmark selvstændigt 
varetager produktionen af det digitale materiale, 
hvilket er muligt fordi opgaven er klart specificeret 
- og afstemt mellem Pressalit og 3dbyggeri dan-
mark - fra starten.

3dbyggeri danmarks selvstændige produktions-

proces modtages positivt hos Pressalit, fordi man 
oplever, at den leverede kvalitet er høj.

Hvorfor samarbejde med 3dbyggeri danmark?
Pressalit fastholder samarbejdet med 3dbyggeri 
danmark, fordi de oplever en rådgivning, der er 
funderet i et godt branchekendskab og en tilgang 
der strækker sig længere end BIM-objekter - Pres-
salits digitale pakke skal tænkes ind i hele arkitek-
tens arbejdsflow.

Herudover fremhæver Pressalit, at de altid modta-
ger det lovede til aftalte tid og pris. Den høje kva-
litet af 3dbyggeri danmarks leverancer bekræftes 
af kun positive tilbagemeldinger fra arkitekterne.


