
BIM DESIGNYDELSEN - 
TEGNINGER OG STYKLISTER

Udarbejdelse af arbejds- og oversigtstegninger af Hilti MEP Supports baseret på den fær-
diggjorte Hilti BIM model. 2D- og/eller 3D-visninger vil blive leveret med henblik på at for-
midle hensigterne i designet til præfabrikation og/eller installation. Hilti vil foreslå en tegn-
ingsskabelon, men vil efter anmodning fra kunden følge tilpassede tegningsstandarder.

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan © 2018 Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.

Leverancer
• Arbejdstegninger af de konstruerede Hilti MEP Supports med dimensioner, materialehenvisninger og materiale-

fortegnelser samt, hvis kunden ønsker det, særlige montagevejledninger. Som standard vil tegningerne følge Hiltis 
tegningsskabeloner og -standarder. 

• På kundens anmodning kan der eventuelt leveres oversigtstegninger til at angive, hvor de enkelte arbejdsteg-
ninger gælder inden for projektet.

• Hvor det er muligt, vil Hilti foreslå, hvordan Hilti ydelser til formontering, montage eller skæring kan gøre installationsar-
bejdet enklere og hurtigere.

Omfang
• En kundegodkendt Hilti BIM model for MEP Supports er en forudsætning for levering af Hilti ydelser for tegninger og 

materiale-/styklister.
• Montagevejledninger for enkeltelementer vil ikke blive gentaget i arbejdstegningerne, men vil stadig være gældende 

og skal altid følges under (præ)montagen.

Udførelse
• Servicen vil blive udført af en Hilti BIM modelkonstruktør.
• Servicen vil først begynde, når kunden har accepteret Hiltis respektive BIM ydelsestilbud, når kunden har lev-

eret alle projektkrav, og det nøjagtige omfang af arbejdet samt den forventede leveringsdato er aftalt.

Kundens forpligtelser
• Afklare arbejdets omfang med angivelse af, hvilke arbejdstegninger der skal bruges, og hvilke oversigtstegninger der 

eventuelt skal bruges.
• Hvis tegningsarbejdet skal overholde en tilpasset tegningsstandard, skal Hilti på forhånd gøres bekendt med denne 

og acceptere den pågældende standard.
• Gennemgå service-output inden for 5 arbejdsdage og skriftligt gøre opmærksom på eventuelle fejl eller mangler inden 

for denne periode.

Betaling 
• Der betales engangsbeløb på grundlag af de givne projektkrav og projektets BIM modeller.
• Servicen vil blive faktureret i henhold til den aftalte betalingsplan.
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