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SOFTVÉR A APLIKÁCIE

PROFIS  
ENGINEERING
Softvér, ktorý neslúži len pre návrh 
kotevnej techniky! Vďaka rôznym modulom 
môžte navrhovať statické kotvenie alebo 
kotvenie zábradlí. Softvér spolupracuje 
s programmi ako Dlubal RFEM a RSTAB.

FIRESTOP DOCUMENTATION 
MANAGER
Spravujte požiarne upchávky  
tromi jednoduchými krokmi. Príprava 
projektu, záznam o vykonaní upchávok 
a vytvorenie dokumentácie. Softvér,  
ktorý jednoznačne šetrí váš čas.

MOBILNÉ  
APLIKÁCIE
Zjednodušte si život intuitivními 
aplikáciami dostupnými pre Android 
a iOS. Volume Calculator, Channel 
Calculator, Concrete sensors a mnoho 
ďalších.
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Vzdelávacie programy vám umožnia nie len zefektívniť proces inštalácie, ale takisto rozšíriť 
činnosť vašej firmy a kompetencie vašich zamestnancov.

ŠKOLENIE POŽIARNEJ 
OCHRANY
Realizujte vlastnými silami tesnenia 
prostupov požiarne deliacich konštrukcií. 
Školenie je zamerané na všeobecnú 
legislatívu, ale takisto si vyskúšate 
inštaláciu produktov na reálnom príklade.

ŠKOLENIE KOTEVNEJ 
TECHNIKY
Zvoľte tú správnu kotvu a zamedzte tak 
následným problémom. Výber správnej 
kotvy vám zníží náklady s tým súvisiace 
a ušetrí čas potrebný na kotvenie. 

ŠKOLENIE BEZPEČNOSTI 
PRI PRÁCI
Na školení získate prehľad o najčastejších 
zraneniach a zoznámite sa s postupmi 
ako takým rizikám predchádzať. Školenie 
je zamerané rovnako na správne použitie 
strojov a systémov na stavbe.
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FLEET 
MANAGEMENT
Optimalizujte strojový 
park a nechajte všetky 
starosti s náradím na nás. 
Prostredníctvom analýzy vám 
navrhneme optimalizované 
riešenie, zistite koľko s nami 
ušetríte a čo všetko s touto 
službou získate naviac.

LOGISTIKA
Naše logistické služby 
ponúkajú rôzne možnosti 
doručenia vami objednaného 
materiálu priamo na stavbu, 
alebo na iné vami určené 
miesto. Všetky štandardné 
objednávky doručujeme 
v priebehu 24 až 48 hodín.

HILTI SERVIS
3 dni a alebo zadarmo! 
Vyzdvihneme stroj na stavbe, 
opravíme, vyčistíme a vrátime 
späť na stavbu. Stačí, keď 
zavoláte. My sa postaráme 
o zvyšok.

KALIBRÁCIA
Hilti dodržuje všetky postupy 
systému riadenia kvality 
podľa ISO 9001. Platí to 
aj pre rekalibráciu vašich 
strojov. Overenie presnosti, 
nastavenie, čistenie a servis, 
dokumentácia o vykonanom 
meraní – to všetko vieme 
zariadiť.

HILTI CONNECT
Informácie o vašom 
stroji na dosah ruky. 
Prostredníctvom štítku 
(NFC) máte prehľad o využití 
náradia, servisnom intervale, 
návodoch na použitie, tipoch 
na vhodné príslušenstvo pre 
daný stroj a omnoho viac.

ON!TRACK
Vstúpte s nami do digitálneho 
sveta. V stavebníctve je 
veľa detailov, ktoré znižujú 
efektivitu a produktivitu 
práce. Neefektívne procesy 
a neplánované výdaje tvoria 
až 25 % celkových nákladov 
na projekt.  
My máme riešenie!

SLUŽBY STROJOVÉHO PARKU
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TECHNICKÉ 
PORADENSTVO
Naše špecializované inžinierske 
oddelenie je vám k dispozícii - 
konzultácie technických návrhov, 
výpočty, posúdenia - vždy pomôžu 
s riešením nie len vo vašej kancelárii, ale 
aj priamo na stavbe.

ONLINE DOKUMENTÁCIA
Technické dokumenty sú dostupné 
na našich internetových stránkach. 
Od európskych ETA posúdení, cez 
certifikáty a technické listy až po návody 
na použitie.

CAD KNIHOVŇA
S touto digitálnou knižnicou môžete 
výrazne zvýšiť produktivitu vašej práce. 
Nájdete v nej naše produkty v rôznych 
formátoch pre následné spracovanie 
technickej dokumentácie. 

TYPOVÉ DETAILY
Na našich internetových stránkach sú 
dostupné typické detaily požiarnych 
utesnení vo formáte pdf alebo dwg.  
Ušetria vám čas pri projektovaní,  
ale aj pri predkladaní detailov na stavbe.

ŤAHOVÉ SKÚŠKY KOTIEV
Riešite kotvenie do neznámeho 
materiálu alebo overenie únosností 
osadených kotiev? S profesionálnymi 
testermi overíme únosnosti Hilti kotvenia 
mechanických  
a chemických kotiev či výstuží.

SOFTVÉR PROFIS
Ponúkame širokú škálu rôznych 
programov pre uľahčenie technických 
návrhov. Softvér pre výpočet kotvenia, 
návrh vopred zabetónovaných nosníkov, 
návrh pevných bodov a veľa ďalšieho.

INŽINIERSKE SLUŽBY

HILTI BIM PODPORA
Máte od investora zadadnie na projekt 
v hĺbke detailu LOD 350 a viac? 
Potrebujete skoordinovať uloženie 
rozvodov? Využite našu podporu pri 
modelovaní Hilti riešení v Revite.

DETAILNÝ TECHNICKÝ 
NÁVRH
Ponúkame vám optimalizovaný technický 
návrh vrátane výpočtových protokolov, 
výkresovej dokumentácie či výpis artiklov 
pre realizáciu navrhovaného riešenia.

CENOVÁ PONUKA
Chcete poznať predpokladané náklady 
na materiál pre váš projekt? Nechajte si 
vytvoriť cenovú kalkuláciu, ktorá zahŕňa 
potrebné produkty pre inštaláciu a ich 
cenu.


