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Bui s v er b ind ingen

Mom en t v er b in d in gen K o l om v o e t v er b ind ingen

D w ar k r ac h t v er b d in ingen

A n  en g in e er ’s  b e s t  c h o ic e

PowerConnect is een eenvoudig te gebruiken software voor de berekening van stalen verbindingen. Als ontwerper berekent u snel en 
efficiënt gelaste en geboute moment- , kolomvoet-, dwarskracht- en buisverbindingen.  PowerConnect implementeert de nieuwste 
berekeningsmethodes conform aan de richtlijnen volgens Eurocode 3 en AISC.  Dankzij de grafische invoer en de slimme standaard-
waarden is elke verbinding in no time gedefinieerd, waardoor u zich volledig kan concentreren op het maken van de optimale verbin-
ding. 
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PowerConnect

B er ek en in g  v an  s t a l en  v er b in d in gen ,  s n e l  en  e f f i c iën t

Binnen de gebruiksvriendelijke PowerConnect omgeving definieert u in een handom-
draai enkelzijdige of dubbelzijdige verbindingen voor een breed gamma praktische 
gevallen.  Na de selectie van de norm, kiest u tussen momentverbinding, kolomvoet-
verbinding, dwarskrachtverbinding of buisverbinding. Vervolgens selecteert u het 
type verbindingen (kolomflens-balk, kolomlijf-balk, balk-balk, ... ) en het verbin-
dingsmiddel, bijvoorbeeld enkel lassen of een geboute eindplaat, dwarsplaat of L-
profiel.

Een handige wizzard gidst u door het definiëren van de verschillende onderdelen van 
de verbinding. U stelt het materiaal in, alsook de balk- en kolomdoorsnede, boutdi-
ameter & boutklasse en de afmetingen van het verbindingselement.  Bovendien hebt 
u hier de ‘short-cut’ optie om meteen op ‘OK’ te klikken en alle waarden op default te 
laten staan. PowerConnect gebruikt als standaardwaarden slimme referenties naar 
afmetingen van de gebruikte secties zodat uw verbinding er steeds realistisch uit-
komt, ook met de defaultinstellingen. 

Alternatief importeert u verbindingen rechtstreeks vanuit Diamonds 
of vanuit BIM Expert.  U hoeft geen parameters meer vast te leggen: 
de verbinding is meteen beschikbaar in de 3D voorstelling.

In de 3D voorstelling past u vervolgens de verbinding geheel naar uw 
wensen aan.  Elk onderdeel van de verbinding is toegankelijk en kan 
gewijzigd worden, zodat u snel verschillende opties kan testen om 
steeds de meest optimale verbinding te ontwerpen. 

Bij een momentverbinding hebt u de mogelijkheid om verstijvende elementen zoals 
bijvoorbeeld een kniestuk toe te voegen. Ook hier wordt opnieuw gewerkt met slimme 
referenties zodat uw input minimaal is en u snel het effect van deze verstijver kan 
beoordelen.

Met groot gemak past u de eigenschappen en posities van de bouten aan. U kan elke 
rij perfect plaatsen aan de hand van verplaatsingstools of door het direct ingeven van 
de gewenste positie.  Boutenrijen kunnen individueel of in groep verplaatst worden. 
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Daarnaast hebt u de mogelijkheid om de boutposities te optimaliseren rekening hou-
dend met de afstanden en eisen opgelegd door de normering: ofwel kiest u voor een 
uniforme distributie van de boutenrijen of verkiest u om de tussenafstanden van alle 
rijen zo minimaal mogelijk te houden.  De bouten worden in het laatste geval zo hoog 
mogelijk en zo dicht mogelijk bij elkaar geplaatst.  

In een volgende stap definiëert u een of meerdere combinaties van belastingen op 
de verbindingen en rekent u deze door. PowerConnect analyseert voor u de sterkte 
en in het geval van moment- of ko-
lomvoetverbinding ook de stijfheid. 

U krijgt een overzichtelijke samenvatting van de berekening, waarbij de aangrijpende 
belasting wordt vergeleken met de weerstandbiedende kracht. Voor elk element in 
de verbinding krijgt u de benuttingsgraad, voorgesteld met handige kleurschaal. Zo 
herkent u in 1 oogopslag de meest kritische onderelen in de verbinding en kan u 
gericht gaan optimaliseren. Daarvoor  keert u terug naar de 3D voorstelling en kan 
u elementen toevoegen of wijzigen, bouten toevoegen of verwijderen, boutposities 
checken en eventueel opnieuw optimaliseren, de verbinding herrekenen enz.

PowerConnect heeft per combinatie ook gedetailleerde resultaten ter beschikking, die u meer inzicht verschaffen in de toegepaste 
analytische formules van de relevante norm en ook meer inzicht in het belang van 
de diverse ontwerpparameters. Voor momentvaste verbindingen stelt PowerCon-
nect een tri-lineair stijfheidsdiagramma op met intiële stijfheid S

j,ini
 en uiteindelijke 

waarde S
j
.  Zowel de sterkte als stijfheidsdiagramma kunnen worden teruggekoppeld 

naar Diamonds of BIM Expert.

Voor elke verbinding maakt Pow-
erConnect overzichtelijke aan-
zichtstekeningen beschikbaar, al-

sook een tekening van elk individueel element in de verbinding, met maatgeving van 
alle relevante afstanden en aanduiding van afschuiningen, boutgaten, lassen enz ...  
U kan deze plannen afdrukken op schaal (instelbaar door de gebruiker), welke ver-
volgens bruikbaar zijn voor de werkplaats en de uiteindelijke montage. Met evenveel 
gemak exporteert u deze plannen en aanzichten naar DXF-bestand om vervolgens te 
openen in een CAD programma. Uiteraard kan u ook alle informatie bundelen in een 
duidelijk rapport.

Berekening stalen verbindingen



BuildSoft - structurally loved by engineersPagina 8

Momentverbindingen
Voor momentverbindingen kiest u tussen kolomflens-balk, kolomlijf-
balk, balk-kolom-balk en balk-balk verbinding met I- of H profiel. U 
hebt een grote keuze aan verbindingselementen zoals bouten, lassen, 
eindplaat, L-profiel en aan verstijvende elementen zoals schotten, 
achterligplaten, lijfversterkende platen, kniestukken, dwarsverstij-
vers, diagonale verstijvers ...  

In 1 beweging optimaliseert u de posities van de bouten, rekening 
houdend met de gekozen normering. 

PowerConnect berekent het weerstandbiedende moment, normaal-
kracht, dwarskracht en effectieve rotatiestijfheid voor stijve & 
half-stijve verbindingen volgens Eurocode EN 1993-1-8, AISC-LRFD en 
IS800. U krijgt een duidelijk overzicht van de meest belaste en meest 
kritieke elementen in de verbinding. 
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U dimensioneert eenvoudig kolomvoeten met I-of H secties, rechthoe-
kige of vierkante buisprofielen.  Voor de verankeringen kan u kiezen 
tussen rechte ankers met of zonder ankerplaat en gebogen ankers. De 
ankers kunnen binnen de flenzen en aan de buitenkant van de flen-
zen van I profielen geplaatst worden. De voetplaat kan met 1 muisklik 
aangevuld worden met voor-, achter-, linker- en rechterverstijvers of 
een dook.

PowerConnect berekent het werkgebied van weerstandbiedende mo-
ment en normaalkracht, de dwarskracht en de werkelijke rotatiestijf-
heid. Het stijfheidsdiagram vertegenwoordigt de reële rotatiecapa-
citeit, rekening houdend met de verschillende elementen in de knoop.

Kolomvoetverbindingen
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Dwarskrachtverbindingen
Voor scharnierverbindingen kiest u tussen kolom-balk, balk-balk, 
balk-kolom-balk en balk-balk-balk verbinding met I-, H- profiel, 
rechthoekig of vierkant buisprofiel als dragend element. U hebt de 
keuze tussen verschillende verbindingsmiddelen zoals flexibele eind-
plaat, dwarsplaat en hoekij-zers.

Aansluitende balkelementen kunnen zowel aan de onder- als boven-
kant worden afgeschuind en gealigneerd met het hoofdprofiel.

In PowerConnect wordt de weerstandbiedende normaalkracht en 
dwarskracht berekend. Dankzij de inkleuring volgens de graad van be-
nutting in de verbinding, kan u snel onder- en overgedimensioneerde 
elementen lokaliseren. 

PowerConnect maakt het zo mogelijk elke component van een 
verbinding optimaal te dimensioneren, wat resulteert in lichtere 
verbindingen.
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Buisverbindingen
Gelaste buisverbindingen kunnen bestaan uit 2, 3, 4 of  5 verbonden 
elementen.  U hebt hierbij de keuze in doorsnede tussen rechthoekige, 
vierkante of ronde buisprofielen en I- of H profielen. 

PowerConnect berekent de weerstandbiedende normaalkracht en het 
weerstandbieden moment zowel in als uit het vlak. 
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BIM  m o de l l en  u i t w i s s e l en  m e t  B IM  E x p er t

BIM Expert is een eenvoudig te gebruiken programma voor de uitwisseling van reken- 
en tekenmodellen tussen verschillende softwarepakketten. Er kan gelinkt worden 
met zowel het BuildSoft gamma als externe software zoals bijvoorbeeld Tekla Struc-
tures, Idea Statica, ...  BIM Expert is de ideale tool om moeiteloos modelgeometrie, 
secties, materialen, randvoorwaarden en belastingen te synchroniseren tussen uw 
softwarepakketen. 

P o w er C onn e c t  p lug- in

BIM Expert biedt u toegang tot een brede waaier aan plug-ins die de communicatie tus-
sen verschillende softwarepakketten mogelijk maakt. U start met een model in één van de 
BuildSoft programma’s of in een modelleer software zoals bijvoorbeeld Tekla Structures. 
Vervolgens stuurt u het model door naar BIM Expert via de relevante plug-in geïnstalleerd 
op uw toestel.   

Interoperabiliteit 

Tekla and Tekla Structures are registered trademarks of Trimble Solutions Corporation.

IDEA STATICA is a registered trademark of IDEA RS s.r.o.

The CSI Logo®, SAP2000®, CSiBridge®, ETABS®, and SAFE® are registered trademarks of Computers &. Structures, Inc
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dankzij BIM Expert

Sy n c hr on i s er en  zo w e l  l ok a a l  a l s  o v er  n e t w er k
Met hetzelfde gemak waarmee u modellen op uw eigen toestel lokaal synchroniseert, stuurt u modellen door naar collega’s, binnen 
uw bedrijf of zelfs op een andere locatie. U kiest de gebruiker en ziet meteen of hij of zij actief is.  Stuurt u modellen door naar een 
collega die niet aanwezig is, dan voorziet de BIM Expert service dat deze beschikbaar blijven tot de collega zich opnieuw aanmeldt. 
Wanneer uw collega het model ontvangen heeft, beslist hij of zij naar welke software het model getransfereerd wordt, door de rel-
evante doelplug-in te selecteren.

Dankzij de uitgedachte structuur voor zowel lokaal als netwerkgebruik van BIM Expert, is het niet vereist dat alle gebruikers binnen 
uw bedrijf over alle licenties voor de BIM Expert plug-ins beschikken, noch dat alle gebruikers over alle licenties van de doelsoftware 
zelf beschikken. Deze nieuwe manier van reken- en tekenmodellen uitwisselen is een revolutie in de samenwerking tussen ontwer-
pers en tekenaars. Beiden partijen kunnen in hetzelfde kantoor zitten maar evengoed elk aan een andere kant van de wereld. Met de 
BIM Expert Server editie zijn alle teken- en rekenmodellen slechts 1 muisklik verwijderd, waar ter wereld u ook bent.

U i t w is s e l ing s v o or b e e l d : 
S A P  20 0 0  >  Tek l a  St r uc t ur e s  <  >  P o w er C onn e c t

Vanuit SAP 2000 stuurt u het rekenmodel met lasten en resul-
taten naar BIM Expert via de SAP 2000 plug-in. Vervolgens kan 
u met BIM Expert dit model doorsturen naar Tekla Structures 
via de Tekla plug-in.  In Tekla Structures vervolledigt u het 
model met verbindingscomponenten zoals eindplaatverbinding,  
dwarsplaatverbinding, kolomvoetverbinding, .... U hebt daarbij 
de keuze tussen componenten (14, 24, 29, 40, 41, 77  etc ...) 

Vanaf hier kan u het aangepaste model terugsturen naar BIM 
Expert via de Tekla plug-in en de verbindingen verifiëren met 
PowerConnect met behulp van de PowerConnect plug-in.  Elke verbinding laadt u afzonderlijk in PowerConnect. De geometrie wordt 
door PowerConnect herkend en de verbinding kan geoptimaliseerd worden. De aanwezige lasten zijn deze zoals uit SAP 2000 berekend 
en de detaillering is zoals toegekend door de Tekla Structures verbindingscomponent.  

PowerConnect berekent de verbinding en vergelijkt de sterkte met de aangrijpende belastingen. Waar de verbinding niet voldoet, 
maakt u wijzigingen in de boutconfiguratie en voegt u extra verstijvende elementen toe, zoals kniestukken, schotten, lijfplaten enz....  

Alle aanpassingen stuurt u netjes terug naar Tekla Structures via BIM Expert, met herkenning en behoud van Tekla componenten.  
Wanneer een andere verbindingscomponent beter matcht met de aangepaste verbinding vanuit PowerConnect, bijvoorbeeld door 
toevoeging van een kniestuk, dan wordt de verbindingscomponent automatisch geupdated naar de beste passende.
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MOMENTVERBINDINGEN - KOLOMVOETVERBINDINGEN - DWARSKRACHTVERBINDINGEN - BUISVERBINDINGEN 

Eurocode verbindingen

B al k  -  K o l om f l en s
Gelast

Geboute eindplaat 
standaard eindplaat

naar boven verlengde eindplaat

naar boven en onder verlengde eindplaat

Gelast met kniestuk  

Geboute eindplaat met kniestuk 
standaard eindplaat 

naar boven verlengde eindplaat

Geboute hoekijzers

B a l k  -  K o l oml i j f
Gelast

Geboute eindplaat 
standaard eindplaat 

naar boven verlengde eindplaat

naar boven en onder verlengde eindplaat

Gelast met kniestuk

Geboute eindplaat met kniestuk 
standaard eindplaat

naar boven verlengde eindplaat

Geboute hoekijzers (op balkflenzen en/of balklijf)
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Eurocode verbindingen

B a l k  -  K o l om f l en s  -  B a l k
Gelast

Geboute eindplaat 
standaard eindplaat 

naar boven verlengde eindplaat

naar boven en onder verlengde eindplaat

Gelast met kniestuk

Geboute eindplaat met kniestuk 
standaard eindplaat  

naar boven verlengde eindplaat

Geboute hoekijzers (op balkflenzen en/of balklijf)

B a l k  -  B a l k
Gelast 

Geboute eindplaat 

Geboute hoekijzers

Geboute flens- en lijfplaten

-

MOMENTVERBINDINGEN - KOLOMVOETVERBINDINGEN - DWARSKRACHTVERBINDINGEN - BUISVERBINDINGEN 
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Eurocode verbindingen
MOMENTVERBINDINGEN - KOLOMVOETVERBINDINGEN - DWARSKRACHTVERBINDINGEN - BUISVERBINDINGEN 

Me t  I  o f  H  pr o f ie l
Standaard voetplaat

Verlengde voetplaat (1-zijdig)

Verlengde voetplaat (2-zijdig, elk 2 verankeringen en met verstijvers)

Verlengde voetplaat (2-zijdig, elk 3 verankeringen en met verstijvers)

    

Me t  r e c h t h o ek ig  o f  v ie r k an t  bu i s pr o f ie l
Verlengde voetplaat in 1 richting

2 verankeringen: recht, gebogen en met ankerplaat

3 verankeringen: recht, gebogen en met ankerplaat

Verlengde voetplaat in 2 richtingen 

Verankeringen in 1 richting: recht, gebogen en met ankerplaat

Verankeringen in 2 richtingen: recht, gebogen en met ankerplaat
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Eurocode verbindingen
MOMENTVERBINDINGEN - KOLOMVOETVERBINDINGEN - DWARSKRACHTVERBINDINGEN - BUISVERBINDINGEN 

B a l k  -  K o l om f l en s 
Eindplaat

Geboute hoekijzers

Dwarsplaat

B a l k  -  K o l oml i j f
Eindplaat

Geboute hoekijzers

Dwarsplaat

B a l k  -  B a l k l i j f
Eindplaat

Geboute hoekijzers

Dwarsplaat

B a l k  -  K o l om f l en s  -  B a l k
Eindplaat

Geboute hoekijzers 

Dwarsplaat

B a l k  -  K o l oml i j f  -  B a l k
Eindplaat

Geboute hoekijzers 

Dwarsplaat

B a l k  -  B a l k l i j f  -  B a l k
Eindplaat

Geboute hoekijzers

Dwarsplaat
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Eurocode verbindingen
MOMENTVERBINDINGEN - KOLOMVOETVERBINDINGEN - DWARSKRACHTVERBINDINGEN - BUISVERBINDINGEN 

T - Verbindingen

Y - Verbindingen

X - Verbindingen

DY - Verbindingen

N - Verbindingen

K - Verbindingen

KT - Verbindingen

DK - Verbindingen

TT - Verbindingen
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AISC verbindingen

B al k  -K o l om f l en s
Gelast

Geboute eindplaat 
standaard eindplaat

naar boven verlengde eindplaat

naar onder en naar boven verlengde eindplaat

 

Geboute eindplaat met kniestuk 
standaard eindplaat

naar boven verlengde eindplaat

B a l k  -  B a l k
Geboute flens- en lijfplaten

VOLLEDIGE MOMENTVERBINDINGEN - PARTIËLE MOMENTVERBINDINGEN - DWARSKRACHTVERBINDINGEN - BUISVERBINDINGEN 
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VOLLEDIGE MOMENTVERBINDINGEN - PARTIËLE MOMENTVERBINDINGEN - DWARSKRACHTVERBINDINGEN - BUISVERBINDINGEN 

AISC verbindingen

B a l k  -  K o l om f l en s
Geboute hoekijzers op balklijf 

geboute hoekijzers op balkflenzen

geboute verbindingsplaat op balkflenzen

gelaste verbindingsplaat op balkflenzen

geboute T-sectie op balkflenzen

Geboute T-sectie op balklijf
geboute T-sectie op balkflenzen

geboute verbindingsplaat op balkflenzen

gelaste verbindingsplaat op balkflenzen

geboute hoekijzers op balkflenzen

Gelaste hoekijzers op balklijf 
geboute hoekijzers op balkflenzen

gelaste verbindingsplaat op balkflenzen

geboute T-sectie op balkflenzen
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AISC verbindingen
VOLLEDIGE MOMENTVERBINDINGEN - PARTIËLE MOMENTVERBINDINGEN - DWARSKRACHTVERBINDINGEN - BUISVERBINDINGEN 

B a l k  -K o l om f l en s
Eiindplaat

Geboute hoekijzers

Dwarsplaat

T sectie
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AISC verbindingen
VOLLEDIGE MOMENTVERBINDINGEN - PARTIËLE MOMENTVERBINDINGEN - DWARSKRACHTVERBINDINGEN - BUISVERBINDINGEN 

T - Verbindingen

Y - Verbindingen

X - Verbindingen

DY - Verbindingen

N - Verbindingen

K - Verbindingen

DK - Verbindingen

TT - Verbindingen
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BuildSoft is een Belgisch bedrijf, opgericht in 1989, gespecialiseerd in gebruiksvriendelijke oplossingen voor het constructief ontwerp 
van bouwwerken en berekening van constructies in gewapend beton, staal en hout. BuildSoft ontwikkelt zelf deze gespecialiseerde 
rekensoftware met ondersteuning van de meest recente Eurocode-normering. De programma’s zijn voornamelijk bedoeld voor con-
structief ingenieurs, architecten, aannemers en bouwbedrijven.

G e b r u ik s v r ie n d e l i j k
Startend in 1989 met ConCrete voor doorlopende liggers in beton, heeft BuildSoft in de voorbije jaren verschillende tijdbesparende 
softwareprogramma’s ontwikkeld. Vanaf het begin stond gebruiksgemak in de software centraal. Met de toegenomen capaciteiten 
van de computers is de BuildSoft software geëvolueerd van 1D software ontwikkeling naar het krachtige en betrouwbare 3D eindig 
elementenpakket Diamonds.   

V IP  S up p o r t
“Onze uniek mix van rekenkracht, gebruiksvriendelijkheid en service, is wat de klanten aantrekt. Bij ons krijg je antwoord op je 
vragen. Wij beschikken immers over een brede technische expertise op gebied van constructief rekenen en Eurocodes.” , zegt Geert 
Goossens, CEO van BuildSoft.

We r e l d w i jd
BuildSoft blijft verder innoveren en investeren in krachtige gebruiksvriendelijke rekenprogramma’s. De BuildSoft software wordt 
vandaag gebruikt in meer dan 50 landen.  Mede met de hulp van distributeurs in Zuid-Europa, Scandinavië, Zuid-Amerika, India, Midden 
Oosten en China zijn er meer dan 4000 BuildSoft licenties in gebruik.  Met een product als bijvoorbeeld PowerConnect, voor bereken-
ing van stalen verbindingen, onderscheidt BuildSoft zich in de markt omwille van de eenvoud en performantie en trekt zo wereldwijd 
nieuwe gebruikers aan.

R e f e r e n t ie s
Voorbeelden van projecten berekend met BuildSoft software en een volledige lijst van onze klanten (ingenieursbureau’s, bouwbedri-
jven, overheden en onderwijs) vindt u op onze website:
http://www.buildsoft.eu/nl/references

In  c i j f e r s

30 75%2000 3000

klanten gebruiken 
BuildSoft software 
in meer dan 60 ver-

schillende landen

jaar ervaring en 
kennis inzake 
Eurocodes en 

structuuranalyse

licenties BuildSoft 
software in gebruik 

bij klanten

van de Diamonds 
klanten heeft een 

onderhoudscontract 
of abonnement

studenten regis-
treren zich jaarlijks 

voor een gratis 
educatieve licentie

4 000

Over BuildSoft
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Contact

Bui l d S o f t
Hundelgemsesteenweg 244-1
BE - 9820 Merelbeke
T +32 (0)9 252 66 28                                    
info@buildsoft.eu
www.buildsoft.eu

Europe

S p a in
Construsoft S.L.
C/ Doctor Vila no. 3, Planta Baja 
ES - 08740 Sant Andreu de la Barca 
T +34 936327350                                        
info-es@construsoft.com
www.construsoft.com

P or t ug a l
Construsoft Lda
Estrada do Paco do Lumiar
Campus do Lumiar – Edif D
PT - 1649-038 Lisboa
T +351 21 421 85 74                                
info-pt@construsoft.com

Gr e e c e
Construsoft 
Mitropoleos 43 - Metropolis Center
GR - 15124 Maroussi
T  +30 210 6120608                                   
info-gr@construsoft.com
www.construsoft.com

B a l t i c /B e l a r u s
Nieko Juodo, UAB
Fizik g. 14-29
LT - 08448 Vilnius
T +37 069 309 010                         
info@niekojuodo.lt
www.buildsoft.lt

S c and in a v i a
EDR Medeso
Leif Tronstads Plass 4
NO - 1337 Sandvika 
T +47 67 57 21 00                              
firmapost@edrmedeso.no
www.edrmedeso.no

I t a l y
CSPFea
via Zuccherificio, 5/d
IT - 35042 Este
T +39 0429 602404                               
info@cspfea.net
www.cspfea.net

A u s t r i a
Construsoft Kft
Uromi u. 12.
HU - 1023 Budapest
T +36 1 438 47 00                                       
info-hu@construsoft.com
www.construsoft.com

Hun g ar y
Construsoft Kft
Uromi u. 12.
HU - 1023 Budapest
T +36 1 438 47 00                                       
info-hu@construsoft.com
www.construsoft.com

P o l an d
Szansa
ul. Chryzantemowa 5
PL - 43-300 Bielsko-Biała
T +48 33 307 01 95

www.buildsoft.pl
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C h in a
Shanghai Co-base Steel Structural
Room 1601-1603, JiaLuoGongLu 368, 
CN - 201800 Shanghai Jiading
T +86 21 54 15 01 02                                   
1916377@qq.com

In d i a  -  In don e s i a 
RamCaddsys Chennai
N 10, 7th Avenue, Ashoknagar
IN - 600083 Chennai
T +91 44 24 89 85 32                                   
info@ramcadds.in
www.ramcadds.in

S in g ap or e
RamCaddsys Singapore
190 Middle Road
SG - 188979 Singapore
T +65 68 26 10 32                                  
info@ramcadds.in
www.ramcadds.in

Africa
I s r ae l 
Cubus Engineering Software Israel
Rozen str. 8
IL - 43211 Ra’anana (Tel Aviv)
T +97 29 74 89 713                                   
eliezer@cubus.co.il
www.cubus.co.il

B en in
Djaouley Ingénieurs Conseils
03 B.P. 4292
BN - 4292 Cotonou

                        
gibigaye_mohamed@yahoo.fr

Bur und i  -  C on go
AGGLOBU
2-3, Avenue des Usines
BU - Bujumbura

T +257 22.29.05                      
agglobu@cbinf.com

Middle-East

Asia

Uk r a in e  
Nieko Juodo, UAB
Fizik g. 14-29
LT - 08448 Vilnius
T +37 069 309 010                         
info@niekojuodo.lt
www.buildsoft.lt

Europe

C o l ombi a
Construsoft LA SpA Delegación Bogotá
Calle 94A nº11 A-66 Of 101
CO - Bogotá 
T +57 1 601 3924                                     
info-LA@construsoft.com
www.construsoft.com

C h i l e
Construsoft Chile SpA
Carlos Silva Vildosola N° 1300 OF 11
Comuna de Providencia Santiago
T +562 22342978                              
info-LA@construsoft.com
www.construsoft.com

South America
P er u
Construsoft LA SAC Delegación Perú
Calle Larrabure y Unanue nº 231 8º 
piso, Distrito Jesús María - Lima
T +48 61 8260 071                                    
info-LA@construsoft.com
www.construsoft.com

Un i t e d  K in gdom
Athena Horizons Limited 
Ashford
UK - TN24 9SD Kent 
T +44 1233 330 055                                       
sales@athena-horizons.co.uk
www.athena-horizons.co.uk

Sw i t s er l an d
ROGEX Sàrl
Rue Principale 73
1902 Evionnaz
+41 (0) 79 489 54 37 
info@rogex.ch 
http://www.rogex.ch
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BuildSoft
Hundelgemsesteenweg 244-1
9820 Merelbeke (Belgium)
T +32 (0)9 252 66 28                                    
info@buildsoft.eu
www.buildsoft.eu 


