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TERMISK-, AKUSTISK- OG BRANDBESKYTTELSE

Kontorfaciliteter
Kontor- og multifunktionelle bygninger påvirker vores bymiljø. De bliver løbende mere 
komplekse i deres funktion og struktur og en effektiv opbygning og administration af 
disse bygninger medføre et reduceret energiforbrug uden at gå på kompromis med 
sikkerhed og komfort. Armacells førende isoleringsløsninger sparer energi, reducere 
driftsomkostningerne og fremmer et mere sikkert og behageligt miljø på kontorerne. 
Bæredygtig værdi for dine kunder.



LØSNINGER DER SIKRER ENERGIBESPARELSER.

Vi er udviklerne af fleksibelt skum til isolering af udstyr og 
førende producent af tekniske skummaterialer. Vores letvægts 
termiske, akustiske og mekaniske løsninger skaber 
bæredygtig værdi for vores kunder. Innovation og iværksætteri 
er en integreret del af vores DNA. Vi er førende inden for 
industriløsninger og sigter imod at lancere nye teknologier 
vha. alternative ressourcer eller naturlige råvarer. Dag ind og 
dag ud yder vores produkter et betydeligt bidrag til global 
energieffektivitet og gør en forskel over hele verden. 

I og med at vi opfylder kravene for megatrends, såsom 
energieffektiviteten, akustisk komfort, letvægtsbyggeri, 
globalisering af madvareforsyninger, skiller vores 
produktløsninger sig ud ift. funktionalitet og enkel installation.

Armacell. Vi gør en forskel overalt i verden.

02 OM ARMACELL



Næsten 20 procent af totalomkostningerne i typiske 
kontorbygninger bruges på energi. Dette er en stor del 
af driftsomkostningerne, der kræver opmærksomhed. 
Kontorbygninger kan være op til 70 procent mere effektive når de 
ressourcer, vi har til rådighed i dag, anvendes, og der er stadig et 
stort potentiale for at spare energi og penge. 

Isolering af mekanisk udstyr er en af de mest enkle og 
effektive måder at spare energi på i bygninger. Med Armacells 
isoleringsløsninger kan energiomkostninger i kontorbygninger 
reduceres i mange år fremover.

Arkitekter, byggeentreprenører 
og ingeniører har set, at der er en 
forbindelse mellem bygninger og 
beboernes sundhed. De designer 
beliggenheder, hvor de ansatte 
kan være mere produktive, 
mindre stressede og hvor det er 
mindre sandsynligt, at de bliver 
syge. Kontordesign i kølvandet af 
pandemien vil have hygiejne som 
et ultimativt fokusområde, når 
arbejdspladsen planlægges. 

Fra forebyggelse af fugt og 
beskyttelse mod bakterievækst til 
forbedring af patienternes komfort 
og integrering af miljøhensyn, spiller 
den rette form for isolering en vigtig 
rolle i en kontorbygning. Balance 
mellem ENERGIEFFEKTIVITET og 
kontoroplevelse er kritisk, når man 
skal skabe optimale arbejdsforhold. 

Når man specificerer 
isoleringsmaterialer, skal der tages 
højde for målene for AKUSTISK 
KOMFORT, PÅLIDELIG DRIFT, 
HYGIEJNE og INDENDØRS LUFTKRAV 
såvel som BRANDSIKKERHED.

OPTIMERING AF 
ENERGIEFFEKTIVITET OG KOMFORT

IKKE BARE GRØN OMSTILLING
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Armacells isoleringsløsninger er 
fiber og støvfrie. De sikrer højere 
komfort for de ansatte, hurtig 
amortisering og reducerer risikoen 
for nedetid forårsaget af ikke-planlagt 
vedligeholdelsesarbejde. Endda 
renovering mens bygninger er fortsat 
operationel er intet problem med 
vores installationsvenlige løsninger.

ENERGI 
EFFEKTIVITET 

PÅLIDELIG LANGSIGTET 
DRIFT

HYGIEJNEKRAV

AKUSTISK 
KOMFORT

BRAND 
SIKKERHED



CITIC TOWER

Beijing (Kina)
I en bygning af denne kaliber, 
er pålidelig isolering af udstyr 
altafgørende for at sikre 
energieffektivitet. Citic Tower 
i Beijing har 108 etager og er 
528 meter høj. Det går under 
navnet China Zun, er den 
højeste bygning i den kinesiske 
hovedstad og det niende højeste 
i verden. Den flagskibsbygning 
i Beijings 30-hektar store og 
omhyggeligt planlagte central 
forretningsdistrikt er LEED®-
CS Gold Præcertificeret og har 
modtaget Kinas Certificate of 
Green Building Label-Three 
Star.  Siden energieffektivitet 
var nøglen til at optimere design 
og konstruktion af udstyret, fik 
Armacell til opgave til levere 
7000 kubikmeter ArmaFlex®

til at isolere koldtvandsrørene 
og luftkanalerne i China Zuns 
HVAC-anlæg.

ENERGI 
EFFEKTIVITET

ArmaFlex

Bygningstjenester 
udgør næsten 

af erhvervsbygningers 
energiforbrug

80 %
Op til 

 energibesparels-
er med Armacell 

isolering*

75 %

* I standard kolde systemer med   
en isoleringstykkelse på 19 mm
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Den globale byggeindustri vokser med hidtil 
uset hastighed. Ifølge det international 
energiagentur, vil der blive opført 230 
milliarder kvadratmeter nybyggeri over de 
næste fyrre år – dette svarer til at bygge et 
nyt Paris hver eneste  uge. Godt 75 procent 
af Europas bygninger er ikke energieffektive. 
Ved at øge energieffektiviteten på nye og 
nuværende kontorbygninger tilfører man 
dermed en stor mulighed for energi- og 
omkostningsbesparelser. Opvarmning er den 
vigtigste slutanvendelse og kølefaciliteter 
er i stigende efterspørgsel. Moderne 
glasfacader, som giver masser af dagslys i 
bygningskomplekser, betyder at der er et øget  
behov for opvarmning om sommeren og 
nedkøling om  
vinteren.

De gode nyheder: Ved at anvende de 
energibesparende tiltag, der findes i dag, 
kan energibehovet for nye kontorbygninger 
reduceres med op til 70 procent. I en typisk 
kontorbygning udgør opvarmning, nedkøling, 
ventilation, varmt vand og belysning næsten 
80 procent af det totale energiforbrug, hvilket 
gør disse anlæg til det bedste mål, hvis man 
vil spare energi. Bæredygtige kontorbygninger 
kan faktisk koste mindre at bygge, drive og 
vedligeholde. De kan generere meget mere 
profit og give alle interessenter økonomiske 
fordele. 

VORES LØSNINGER

FORBEDRET ENERGIEFFEKTIVITET  
MED ARMAFLEX TERMISK ISOLERING 

ArmaFlex

Udnyttelse af det betydningsfulde 
potentiale for energibesparelser i nye og 
eksisterende kontorfaciliteter giver store 

fordele med henblik på lavere 
energiomkostninger og 

reducerede CO2-emissioner.  
 
Vores isoleringsløsninger 

muliggør betydelige 
energibesparelser til forholdsvis 

få omkostninger. Det antages ofte fejlagtigt, 
at velisolerede bygningsskaller er en 
tilstrækkelig barriere til forebyggelse af 
energitab. Selv i moderne, velisolerede 
bygninger forekommer der betydelige 
energitab på grund af uisoleret eller dårligt 
isoleret teknisk infrastruktur.

Moderne isolering af mekanisk udstyr er 
en af de mest effektive og nemme måder 
til energibesparelse i bygninger. 

ArmaFlex er vores produktarv. Denne 
meget fleksible, letvægts isolering har 
en lukket cellestruktur og kombinerer 
en lav varmeledningsevne med en 
indbygget dampspærre. Som en uafhængig 
livscyklusvurdering (LCA) påviste, sparer 
ArmaFlex 140 gange mere energi end 
der indgår i produktionen. Ingen anden 
energibesparende foranstaltning giver så 
hurtigt bonus.

ArmaFlex sparer  
 
  

gange mere energi  
end der indgår i  

produktionen

140



CUBE

Münster (Tyskland)
Moderne, transparent, fremragende. 
Det arkitektoniske højdepunkt 
i Cube-kontorkomplekset, der 
blev bygget i Münster i 2007, 
er glaskasser, der rager ud fra 
facaden ind over havnepromenaden. 
Den tekniske isolering er 
også fremragende: varme-, 
varmtvands- og koldtvandsrørene 
er isoleret med SH/ArmFlex, som 
beskytter dem imod energitab. 
Koldtvandsrørene er beskyttet 
imod kondens med AF/ArmaFlex 
og brandsikringsforseglinger lavet 
med ArmaFlex Protect. Tubolit®

AR Fonoblok har reduceret den 
strukturbårne støjoverførsel fra 
spildevandsrørene. Installation 
af Armacell-produkter i et anlæg 
sikrer høj energieffektivitet, pålidelig 
brandsikring og strukturbåren 
støjkontrol. Og det har de gjort i mere 
end 10 år. 

pålidelig drift 
med ArmaFlex- 

systemet 

10
år 

AF/ArmaFlex

SH/ArmaFlex

Tubolit

ArmaFlex Protect 

PÅLIDELIG 
LANGSIGTET DRIFT

MODSTANDSDYGTIGHED 
ER ALTAFGØRENDE I 

KONTORBYGNINGER. DE 
POTENTIELLE 

OMKOSTNINGER VED 
NEDETID ER FOR 

HØJE TIL AT AT 
IGNORERE DEM.



VORES LØSNINGER
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Det er kritisk, at man skaber en fantastisk medarbejderoplevelse, der fremmer arbejde, 
som skaber værdi. Ifølge Massachusetts Institute of Technology (MIT) resultere en 
positiv arbejdsoplevelse i øget engagement, højere innovationsniveau og op til fire gange 
større profit. Termisk komfort og indendørs luftkvalitet er grundlæggende for en god 
kontoroplevelse og - som konsekvens deraf - medarbejdernes præstation.  Hvis varme-, 
ventilations-, klimaanlæg- eller sanitærsystemerne bryder sammen, betyder det normalt 
ikke at al arbejde i en kontorbygning går i stå, men det kan medføre et ubehageligt 
arbejdsmiljø, der hindrer produktivitet. Nedetid i driften kan medføre indkomsttab og 
skader i det gode rygte.

For tekniske installationer er kondensdannelse den værste fjende:Hvis der dannes fugt 
på overfladen af rør eller vanddamp trænger ind i isoleringsmaterialet fra ydersiden, 
har isoleringssystemet svigtet. Fugtighed er årsagen til mange problemer: Reduceret 
termisk ydelse pga. fugtindtrængning er ofte det mindste problem. Skimmel, korrosion, 
strukturskader, dryppende vand fra forsænkede lofter eller afbrydelse af processer pga. 
vedligeholdelsesarbejde kan nemt medføre omfattende udgifter.

PÅLIDELIG LANGSIGTET DRIFT 

SIKKER, 
HURTIG OG NEM 
INSTALLATION

“ “
Frank Hoffmann
Administrere direktør hos 
Hermann Hoffmann GmbH (Münster, Tyskland)

Vi har med stor succes installeret Armacell-
produkter i de sidste årtier med henblik på at 
beskytte tekniske installationer imod energitab, 
kondens, korrosion og støjudslip. Kvalitet og 
service, du kan stole på. 

MODSTANDSDYGTIGHED 
ER ALTAFGØRENDE I 

KONTORBYGNINGER. DE 
POTENTIELLE 

OMKOSTNINGER VED 
NEDETID ER FOR 

HØJE TIL AT AT 
IGNORERE DEM.

ArmaFlex er en lukket celle 
isolering med høj modstand mod 

vanddamptransmission. 
Udstyr er sikkert beskyttet 
mod kondens og energitab 
igennem hele levetiden. 

vi leverer systemer, hvor 
de enkelte komponenter passer perfekt 
sammen og testes som et samlet 
system. ArmaFix rørbærere, vores 
ArmaFlex Protect og andre passive 
brandsikringsløsninger, Arma-Chek®

fleksible beklædningssystemer og 
ArmaFlex klæbemidler supplerer og 

styrker systemet for at garantere 
langsigtet funktion. 

For at sikre professionel installation, har 
vi udviklet et unikt koncept: Uddannede 
ArmaFlex monteringsfirmaer kan blive 
certificeret af Armacell og få en udvidet 
garanti på AF/ArmaFlex produkter. I 
mange europæiske lande har denne 
certificering etableret sig som et 
kvalitetsstempel.



LA TOUR LA 
MARSEILLAISE 

Marseille (Frankrig)
30 nuancer af blå, hvid og rød: 
kontortårnet ”La Marseillaise” 
minder om det franske flag og 
anvender regionens typiske 
farver.  Ved at implementere 
miljørigtige tiltag (HQE 
Excellent- og Leed Gold-
certificeringer), placerer det 
nye vartegn sig som førende 
inden for bæredygtig udvikling. 
Et nøglekrav i specifikationen 
var akustisk komfort. For 
at minimere støjen fra 
spildevandsrørene, blev de 
isolerede med ArmaComfort®

Alu Plus.  

Støj 
reduktion  på 

med ArmaComfort 
AB Alu Plus på 

horisontale 
rørledninger

22 dB(A)

AKUSTISK 
KOMFORT

ArmaComfort Alu Plus

ArmaFlex
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Støj er den mest forstyrrende enkeltfaktor for medarbejdere, der arbejder i 
åbne kontorlandskaber. Akustik påvirker vores præstation. Støjniveauer på 60 
til 65 dB, hvilket ofte findes i åbne kontorlandskaber, overskrider i høj grad de 
55 dB, der anbefales for kontorarbejde. Ved at skabe arbejdspladser med god 
akustik, kan man forbedre kommunikation, koncentration og produktivitet, 
reducere stressniveauer og generelt forbedre medarbejdertilfredshed.

EN MERE STILLE 
ARBEJDSPLADS KAN 
FREMME MEDARBEJDER-
TILFREDSHEDEN OG ØGE 
EFFEKTIVITET PÅ 
ARBEJDSPLADSEN.

Sammenlignet med konventionelle 
 produkter sikrer vores multilags  
ArmaComfort AB-produkter-
forbedret støjreduktion 
 med reduceret vægtyk-
kelse.

ArmaFlex

FORBEDRET KONTORAKUSTIK  
ØGER PRODUKTIVITETEN

VORES LØSNINGER

Vi har 
konstateret en 
reduktion på

op til halvdelen 
af volumen

10 dB
Præstation 

falder med op til 

ved distraherende 
støj

66 %

Vi tilbyder omfattende løsninger til 
forbedret støjkontrol af mekanisk udstyr 
og strukturelle bygningselementer. 
Vi tilbyder effektive metoder til 

lydabsorbering eller 
-dæmpning, og forbedring 
af akustikken kan ofte 
kombineres med den 

nødvendige termiske 
isolering. 

Vores ArmaFlex og Tubolit produkter har 
fremragende lydisolerende egenskaber 
til dæmpning af strukturbåret støj til små 
rørdiametre. Som et system med ArmaFix 
rørbærere, afkobler ArmaFlex rør og 
kanaler akustisk fra bygningsstrukturen 
og forhindrer dermed overførsel af 
strukturbåret støj til bygningen.  
Vores højeffektive, flerlags ArmaComfort 
AB løsninger sikrer både støjreduktion 

og akustisk afkobling af spildevands- og 
nedløbsrør. Vores seneste innovation 
skaber nye typer af støjbarrierer med 
en fremragende reduktion i akustisk 
transmission og ultratynd tykkelse. 
ArmaComfort barriereprodukter muliggør 
pladsbesparende lyddæmpning i nye og 
eksisterende bygningskonstruktioner og for 
mekanisk udstyr. ArmaComfort løsninger 
er fleksible og nemme at installere. Vores 
kvalitetsprodukter opnår den højeste 
brandklassifikation (B-s1,d0) for organiske 
materialer.

For anvendelser, der kræver særdeles 
gode lydabsorberende egenskaber som 
kabinetter til nødstrømsgeneratorer, 
varmepumper og strømanlæg, er 
ArmaSound® RD akustikskum med åben 
cellestruktur den ideelle løsning.



HYGIEJNEKRAV

EMPIRE STATE BUILDING

New York (USA)
Et ikon som Empire State 
Building følger med tiden. 
Den omfattende LEED Gold-
certificeringsproces dækkede 
alle bygningens områder, som 
nøje skulle undersøges for at 
identificere energibesparende 
potentiale. Selvom der havde 
været installeret ArmaFlex 
på luftkanalerne flere år 
tilbage, krævede det ikke 
udskiftning, da den fiberfri 
isolering stadig leverede 
energieffektivitet, indendørs 
luftkvalitetsbeskyttelse og 
støjdæmpning.

Vores støv- 
og fiberfrie 

 isolering beskytter
mod mikro-
organismer

ArmaFlex

Beskyttet med 
Microban®
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Støv og fiberfrie ArmaFlex-produkter yder 
beskyttelse mod mikroorganismer. Det er 

meget sværere for bakterier at 
sætte sig fast på den glatte, 
ikke-porøse overflade på det 
elastomere materiale end i 

mineralfiberprodukter med 
åbne celler, og de finder ikke de 

næringsstoffer, de skal bruge for at vokse. 

På grund af deres lukket 
mikrocellestruktur og høje modstand mod 
vanddamptransmission, giver ArmaFlex 
isolering pålidelig beskyttelse mod 
kondensdannelse og fugtindtrængning. 
Desuden har den ekstremt lave 
emissioner af flygtige organiske 

Et sundt arbejdsmiljø er altafgørende for de ansattes produktivitet og 
virksomhedens langsigtede succes. Luftkvaliteten i kontormiljøer varierer, og de 
ansatte kan blive udsat for forskellige luftbårne forurenende stoffer såsom støv, 
irritationsfremkaldende midler, patogener, ubehagelige lufte, skimmel, svamp og 
andre kontaminanter. Overdreven fugt kombineret med støv og smudspartikler giver 
en ideel grobund for bakterievækst. 
Sundhedsrisiciene forbundet 
med dårlig indendørs luftkvalitet 
- alt fra åndedrætsbesvær til 
infektioner - er veldokumenterede. 
Undersøgelser har vist, at 
forbedret ventilation og en stigning 
i udendørs luftfrekvenser kan 
forbedre produktivitet med op til 11 
procent. 

Armacell er den eneste producent af fleksible, 
tekniske isoleringsmaterialer, der tilbyder 
kvalitetsprodukter med indbygget antimikrobiel 
beskyttelse: AF/ArmaFlex og SH/ArmaFlex er 
udstyret med Microban®. Disse antibakterielle 

additiver yder 'proaktiv' beskyttelse mod 
skadelige bakterier, skimmel og meldug. 

SUNDHED, VELVÆRE OG PRODUKTIVITET

Ubeskyttet 
overflade

Beskyttet med 
Microban®

VORES LØSNINGER
forbindelser (VOC) og kan bidrage til grøn 
bygning certificeringsordninger. Store 
kontorbygninger udgør en særlig risiko 
ift. legionella-infektioner. På grund af 
nedlukningen i forbindelse med Covid-
19-pandemien, kan vandtemperaturen 
i sanitetsanlæggene i stillestående 
bygninger falde, hvilket betyder, at 
risikoen for at legionella og andre biofilm-
forbundne bakterier kan vokse og sprede 
sig. Vores ArmaFlex og Tubolit isolering 
beskytter koldt- og varmtvandsrør mod 
uacceptable temperaturudsving, som kan 
medføre kontamination med legionella og 
pseudomonas aeruginosa-bakterier. 

I SAMARBEJDE MED 
ARMACELL KAN 

KONTORBYGNINGER 
OPNÅ 

FØRSTEKLASSES 
INDENDØRS 

LUFTKVALITET.

ift. legionella-infektioner. På grund af 
nedlukningen i forbindelse med Covid-
19-pandemien, kan vandtemperaturen 
i sanitetsanlæggene i stillestående 

risikoen for at legionella og andre biofilm-
forbundne bakterier kan vokse og sprede 
sig. Vores ArmaFlex og Tubolit isolering 
beskytter koldt- og varmtvandsrør mod 
uacceptable temperaturudsving, som kan 
medføre kontamination med legionella og 
pseudomonas aeruginosa-bakterier. 



BRANDSIKRING

BRAND KAN ALDRIG 
HELT UDELUKKES OG 
SKER HELT 
UFORVENTET. DET ER 
ALTAFGØRENDE, AT DU 
BESKYTTER DIN 
INVESTERING OG DINE 
ANSATTE IMOD 
BRAND.

Virksomhedsejere tænker ofte ikke over, at 
brand kan ødelægge deres virksomhed eller 
kontorbygninger. De er mere bekymrede 
over mindre håndgribelige trusler, såsom 
lavkonjunktur i deres branche eller 
økonomien generelt. Hvis en kommerciel 
bygning rammes af brand, kan det medføre 
store tab. Ifølge US National Fire Protection 
Agency, blev der i 2018 indrapporteret 
112.000 brande i erhvervsejendomme, 
som medføre tab på USD 778 millioner. I 
kontorbygninger er det mest sandsynligt, at 
der udbryder brand i den normale arbejdstid, 
hvilket sætter medarbejdernes liv og 
sundhed i fare.

I tilfælde af en brand udgør røg en meget 
større fare end selve branden. 95 procent af 
omkomne i brande dør, fordi de har inhaleret 
røg. Hvis der udbryder brand i en bygning, 
kan lav røgdensitet betyde forskellen mellem 
liv og død. 

BRANDBESKYTTELSE HAR TOPPRIORITET

gange 
mindre røg med 

ArmaFlex 
Ultima

10
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OSTERWALDER TOWER

Zürich (Schweiz)
Osterwalder Tower er en vellykket symbiose mellem rumplanlægning og energieffektivitet 
og udgør et nyt, moderne vartegn i den nordlige del af Zürich. Den asymmetriske 
dobbeltbygning er certificeret iht. den schweiziske Minergie-standard: Brandsikring var 
en topprioritet i planlægningen: Der blev anvendt ArmaFlex Ultima til at isolere køle- og 
sanitetsanlæggene, og rørene blev forseglet med ArmaFlex Protect.

ArmaFlex Ultima

ArmaFlex Protect

Michael Doswald
Repræsentant for bestyrelsen og adm. direktør
for Osterwalder Immobilien Zürich AG

Vi holder altid øjnene åbne for at kunne indføre 
den seneste teknologi i vores planlægning. 
I tilfælde af brand afgiver ArmaFlex Ultima 
kun meget lidt røg og opfylder de miljø- og 
sundhedsmæssige krav iht. Minergie-Eco.

VORES LØSNINGER
Hos Armacell kommer sikkerheden i 
første række og maksimal pålidelighed 

har afgørende betydning. Vores 
systemer øger brand-

sikkerheden i bygninger. 
Ved at minimere røg- og 
brandrisikoen giver de 

bedre synlighed og 
respiration, og forlænger 

dermed tiden for sikker evakuering af en 
bygning i tilfælde af brand.

Med ArmaFlex Ultima har vi sat en ny 
sikkerheds-standard inden for teknisk 
isolering. Baseret på den patenterede 
ArmaPrene® teknologi, er Armaflex 
Ultima det første fleksible tekniske 
isoleringsmateriale i verden med 
brandklasse BL-s1,d0. Sammenlignet med 
et standard-elastomerprodukt udvikler 
dette isoleringsmateriale med stor 
modstandsdygtighed over for ild 10 gange 
mindre røg. 

Til hindring af brand-spredning fra et rum til et andet har passiv 
brandsikring stor betydning for sikkerheden i turisme faciliteter.  
ArmaFlex Protect og ArmaProtect-systemet har brandhæmmende 
komponenter, som forsegler rørgennemføringer i brandresistente 
vægge eller gulve. 



14  ALTID TIL RÅDIGHED

ALTID TIL RÅDIGHED

Intet andet isoleringsmateriale kan 
installeres så pålideligt, pænt, enkelt 
og hurtigt som ArmaFlex løsninger. For 
at sikre korrekt installation af vores 
termiske og akustiske isoleringsmaterialer, 
har Armacell uddannet flere tusinde 
installatører verden over. Særlige 
kursuscentre er blevet etableret mange 
steder, og vi sørger også for værdifuld støtte 
på stedet. Adskillige tusinde isolatorer 
følger hvert år kurser om at installere 
Armacell produkter og de belønnes med 
certifikatet for ArmaFlex-applikation. 

Hos Armacell har vi forpligtet os til at skabe en 
enestående kundeoplevelse. Vi forstår de udfordringer, 
der findes i byggebranchen i dag og er her for at hjælpe 
dig med at få succes med dine projekter. Fra 
planlægningsstadiet til overrækkelsen - vores 360° 
service støtter dig hele vejen igennem. Hos Armacell gør 
vi alt for at sikre, at dit projekt kører på skinner.

Med vores effektive ArmWin software 
kan du udføre alle almindelige tekniske 
beregninger for HVAC-systemer - endda 
på byggepladsen, takket være appen. 
Du kan nemt fastsætte, ikke kun den 
påkrævede minimum isoleringstykkelse 
til forebyggelse af kondensdannelse, men 
også overfladetemperatur, varmestrøm, 
temperaturændringer i strømmende og 
stationære medier, frysetider for vandrør og 
den mest økonomiske isoleringstykkelse, 
dvs. tykkelser med den korteste 
udbytteperiode.

ArmWin
Alle beregninger af 
teknisk isolering i et 
enkelt værktøj.

ARMWIN – PROFESSIONEL 
BEREGNING AF 
ISOLERINGSTYKKELSER 

ARMACELL 
MONTAGESERVICE

Byggeriets fremtid er digital: Business 
Information Modelling (BIM) muliggør 
projektering, byggeri og drift digitalt fra 
design til idrifttagelse, vedligeholdelse og 
nedrivning, og bortskaffelse. Armacells 
BIM plug-in er sømløst integreret i 
AutoDesk® Revit® programmet med 
vigtige produktinformationer. Softwaren 
giver adgang til de ønskede data direkte i 
modellen brugeren understøttes ved valg og 
konfiguration af produkterne. 

BIM PLUG-IN TIL PROJEKTERING 
AF TEKNISK ISOLERING 

Armacell er den første producent af 
fleksible, tekniske isoleringsmaterialer, 
der tilbyder tredjeparts-verificerede 
miljøvaredeklarationer (EPD'er). 
De er baseret på en uafhængig 
livscyklusvurdering (LCA) og er 
grundlaget for udvikling af bæredygtige 
bygninger i overensstemmelse 
med certificeringsordninger som 
LEED,BREEAM®, DGNB, HQM med flere.

EPDs BÆREDYGTIGHEDSVURDERING 
AF BYGNINGER
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TRACK 
RECORD

Drag nytte af fordelene ved 
vores fremragende 
kundeservice.
Over hele verden har vores 
kunder tillid til 
salgsrepræsentanter, 
tekniske rådgivere og 
anvendelsesteknikere. 

Dit projekt kræver mere. 
Du fortjener den bedste 
løsning. Drag nytte af de 
originale lukket-celle 
termiske og akustiske 
isoleringsløsninger fra 
Armacell. 

SMARTE LØSNINGER 
TIL DIN VIRKSOMHED

KONTORBYGNINGER VERDEN 
OVER STOLER PÅ VORES GENNE-
MARBEJDEDE LØSNINGER

// Rumænien
 Swan Office & Technology Park, Bukarest
 Skanska - Campus & Equilibrum, Bucharest
 The Mark, Bukarest
 AFI Park, Brasov
 Park Lake, Bukarest
 Orhideea Tower, Bukarest
 The Bridge, Bukarest

// Sverige
 Sergelhuset, Stockholm
 SKF Headquarters, Gøteborg
 Sveriges Radio Headquarters, Stockholm 
 SKY City Office One, Stockholm
 Urban Escape, Stockholm
 Vattenfall Headquarters, Solna

// Slovakiet
 Zuckermandel, Bratislava

// Singapore
 Fusionopolis
 SBF Center 
 ARC 380 

// Spanien
 Torre Caleido, Madrid
 Edificio Oficina Airbus, Getafe
 Complejo Oficina A2 Plaza, Madrid
 Edifico oficinas M-30, Madrid
 Edificio Zara.com, Arteixo

// Schweiz
 Osterwalder Tower, Zurich

// Tyrkiet
 Vadikoru, Istanbul
 Seba Flats, Istanbul
 Nevbahar, Istanbul
 Vadi, Istanbul
 Seba Flats, Ayazağa
 Central Balat, Bursa
 Sinpaş Kağıthane Flats, Istanbul
 La Marin, Istanbul 

// Forenede Arabiske Emirater
 Jafza-3, Dubai
 Bee’ah Headquarters, Dubai
 GV11, Dubai
 Sol Bay Tower, Dubai

// Kina 
 Citic Tower, Beijing
 KK100, Shenzhen
 Guangzhou International Finance Centre (ICF)

// Tjekkiet
 BB Centrum, Prag
 Main Point Karlin, Prag

// Frankrig
 La tour la Marseillaise, Marseille
 Poste du Louvre, Paris
 Grand Central Saint Lazare, Paris
 Tour Alto, Paris
 Pont d’Issy, Paris
 Urban Garden, Lyon
 Archipel, Nanterre 

// Tyskland 
 Airbus, Ingolstadt
 Arcadia Stern, Düsseldorf
 B:HUB, Berlin 
 Bayrischer Rundfunk, München
 Beiersdorf Campus, Hamborg
 Cube, Münster
 DB Tower, Frankfurt 
 FOUR, Frankfurt 
 Multiscale Imaging Centre (MIC), Münster
 Nobilia, Paderborn
 Olympus Campus, Hamborg
 Stream Tower, Berlin

// Kongeriget Saudi-Arabien 
 MOI Headquarters, Jeddah

// Kuwait
 KIPIC Al-Zour NRP, Zour
 Gulf Consult, Kuwait City

// Nederlandene 
 Share Building in Park 20|20, Hoofddorp

// Oman 
 Institute of Public Administration, Muscat
 Royal Oman Police - Officers Club, Muscat

// Polen 
 Bałtyk, Poznań
 Mennica Legacy Tower, Warsaw
 West Station, Warsaw
 Posejdon, Szczecin
 Varso, Warsaw

Blot for at nævne nogle af de succesfulde projekter.

// Forenede Kongerige
 Goldman Sachs HQ, London
 Devonshire Square Offices, London 
 Atlantic Square, Glasgow
 Central Capital Square Offices, Cardiff
 Calendar Park 3 Towers, Falkirk

// USA
 Empire State Building, New York, NY
 555 Mangum, Durham, NC
 Chase Center, San Francisco, CA
 Kirkland Urban, Kirkland, WA
 One Glenwood, Raleigh, NC
 Waterfront Corporate Campus, 
 Renton, WA

// Vietnam 
 Kumho Asiana Plaza, Ho Chi Minh City



Alle data og tekniske informationer er baseret på resultater opnået under de specifikke forhold, der er defineret i henhold til de nævnte teststandarder. Selvom 
Armacell træffer alle forholdsregler for, at omtalte data og tekniske informationer er opdateret, fremsætter vi ikke nogen form for synspunkter eller giver 
nogen form for garantier, udtrykkeligt eller stiltiende, hvad angår nøjagtighed, indhold eller fuldstændighed af omtalte data eller tekniske informationer. 
Armacell påtager sig heller ikke noget erstatningsansvar over for nogen person som følge af brugen af omtalte data eller tekniske informationer. Armacell 
forbeholder sig ret til at tilbagekalde, ændre eller ophæve dette dokument når som helst. Det er kundens ansvar at kontrollere, om produktet egner sig til den 
tilsigtede anvendelse. Kunden er ansvarlig for professionel og korrekt montering og overholdelse af relevante byggeregulativer. Dette dokument hverken udgør 
eller er en del af et lovligt tilbud eller kontrakt. Ved bestilling/modtagelse af produktet, accepterer du Armacells almindelige forretningsbetingelser, der er 
gældende i din region. Hvis du ikke har modtaget disse betingelser, kan du rekvirere en kopi. Din tillid betyder alt for os hos Armacell, så vi vil gerne gøre dig 
opmærksom på dine rettigheder og gøre det nemmere for dig at forstå, hvilke oplysninger vi indsamler og hvorfor. Hvis du ønsker at vide mere om, hvordan vi 
bearbejder dine data, bedes du læse vores databeskyttelsespolitik..

© Armacell, 2020. Alle rettigheder forbeholdt. Varemærker efterfulgt af ® eller TM er varemærker tilhørende Armacell-koncernen. Microban® er et varemærke 
tilhørende Microban Products Company og anvendes heri med deres tilladelse. LEED® står for Leadership in Energy and Environmental Design™. LEED®,  og det 
tilhørende logo er et varemærke tilhørende U.S. Green Building Council® og er anvendt med tilladelse. UL, UL logoer og UL mærket er varemærker tilhørende 
UL LLC© 2013.  
AutoDesk® og Revit® er registrerede varemærker tilhørende Autodesk, Inc.
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Som opfinder af fleksible skumprodukter til isolering af udstyr og førende producent af tekniske skummaterialer udvikler 
Armacell innovative og sikre termiske, akustiske og mekaniske løsninger, der skaber bæredygtighed for virksomhedens 
kunder. Armacells produkter bidrager væsentligt til global energieffektivitet og gør en forskel hver eneste dag i hele 
verden. Virksomheden, der har 3.135 medarbejdere og 24 fabrikker i 16 lande, arbejder inden for to hovedområder, 
Advanced Insulation og Engineered Foams. Armacell udvikler isoleringsmaterialer til teknisk udstyr, højtydende 
skumprodukter til anvendelse i high-tech- og letvægtsprodukter og næste generation af aerogel-isoleringstæpper. 
Du finder flere oplysninger på:
www.armacell.com

Få mere at vide om produkterne på: 
www.armacell.dk

OM ARMACELL


