WIE ZIJN WE
Bloxz helpt opdrachtgevers in de hele bouwkolom om duurzamer en
efficiënter te werken. Dit doen wij aan de hand van Building Information Modeling,
kortom BIM. Hierin levert Bloxz uiteenlopende diensten aan een breed scala
opdrachtgevers in de bouw, installatietechniek en infra.

INNOVATIEF
Vernieuwers binnen de bouwwereld door bijvoorbeeld
het gebruik van een Hololens binnen het bouwproces.

DIGITAAL BOUWEN
Wij denken en werken in 3D en staan garant voor
digitaal bouwen.

INVESTEERT IN MEDEWERKERS
Alle medewerkers zijn BIM Masters binnen zijn/haar
vakgebied en krijgen coaching en training.

WAT DOEN WE
Wij helpen onze opdrachtgevers bij het neerzetten van de beste, meest effectieve
en optimaal integraal denkende team. Wij hebben hiervoor alle disciplines aan
boord. Het werken met BIM heeft verschillende voordelen.

SOEPELERE
SAMENWERKING

LAGERE
FAALKOSTEN

Bloxz
info@bloxz.work

KORTERE
BOUWTIJDEN

www.bloxz.work
+31408200183

KLANTEN

SPECIALISME
PROJECTBUREAU
Bloxz kan bouwkundige en constructieve projecten in eigen beheer
aannemen en uitvoeren. Dit kan onder regie van de opdrachtgever, dan wel in
volledig eigen beheer vanuit Bloxz.

BIM BEHEER, COÖRDINATIE & MODELLEREN
Wij hebben landelijk de beschikking over BIM specialisten, constructeurs,
werkvoorbereiders en projectleiders. Wij geloven in het principe van de
T-shaped engineer, waarbij onze mensen niet alleen sterk zijn op inhoudelijk
vlak, maar ook middels soft skills uitstekend kunnen communiceren met
iedereen binnen een bepaald project.

CONSULTANCY & TRAINING
Onze BIM specialisten verzorgen advies door bijvoorbeeld presentaties of
trainingen te geven en ondersteuning op de werkvloer te bieden. Software is
namelijk geen doel op zich, maar een tooling om een gemeenschappelijk
doel te bereiken. Onze BIM specialisten kunnen ook assisteren bij het
opstellen van een BIM protocol of BIM uitvoeringsplan.

AUGMENTED REALITY & VIRTUAL REALITY
Ontwerpen en 3D modellen kunnen m.b.v. augmented reality in de
werkelijke wereld worden geplaatst. Bloxz beschikt hiervoor over een eigen
HoloLens en kan op maat gemaakte applicaties voor deze HoloLens of
mobiele apparatuur ontwikkelen.
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