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LÄMPÖ, AKUSTIIKKA JA PALONTORJUNTA

Toimistorakennukset 
Toimisto- ja monitoimirakennuksilla on suuri vaikutus kaupunkiympäristöön. 
Toiminnallisten ja rakenteellisten vaatimusten kasvaessa näiden rakennusten tehokas 
suunnittelu ja valmistus edellyttää energiankulutuksen pienentämistä käyttäjien 
turvallisuudesta ja mukavuudesta tinkimättä. Armacellin tarjoamat luokkansa 
johtavat eristeratkaisut säästävät energiaa, auttavat vähentämään käyttökustannuksia 
ja auttavat turvallisemman ja mukavamman ympäristön luomisessa toimistoihin. 
Kestävää arvoa asiakkaillemme.



ENERGIAN SÄÄSTÖN MAHDOLLISTAVIA RATKAISUJA.

Me olemme keksineet laitteiden eristyksessä käytettävät 
joustavat vaahdot ja olemme teknisten vaahtojen johtava 
toimittaja. Kevyet lämpö-, ääni- ja mekaanisen eristyksen 
ratkaisumme luovat asiakkaillemme kestävää arvoa. Innovaatio 
ja yrittäjyys ovat DNA:mme keskeinen osa. Me kehitämme alan 
johtavia ratkaisuja, ja pyrimme luomaan uusia teknologioita 
käyttämällä vaihtoehtoisia resursseja tai luonnollisia 
materiaaleja. Tuotteet edistävät merkittävästi globaalia 
energiatehokkuutta ja tuottavat käyttäjilleen kestävää arvoa 
päivästä toiseen.

Energiatehokkuuden, akustisen mukavuuden, keveyden ja 
elintarvikeketjujen globalisoitumisen kaltaisten megatrendien 
haasteisiin vastatessamme tuoteratkaisumme erottuvat 
toiminnallisuudellaan ja asennuksen helppoudellaan.

Armacell. Vaikutamme ympäri maailmaa.
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Energia kattaa 20 % tyypillisten toimistorakennusten 
kokonaiskustannuksista. Se on huomattava käyttökustannusten 
osa, joka kannattaa huomioida. Vaikka toimistorakennuksien 
tehokkuutta voidaan parantaa nykyisillä ratkaisuilla jopa 70 %, 
energian ja kustannusten säästömahdollisuuksia  
on edelleen paljon. 

Mekaanisten laitteiden eristäminen on eräs helpoimmista ja 
tehokkaimmista tavoista säästää rakennusten energiaa. Armacellin 
eristeratkaisuilla toimistorakennusten energiakustannuksia voi 
alentaa pitkäkestoisesti.

Arkkitehdit, rakennussuunnittelijat 
ja insinöörit ovat ymmärtäneet 
yhteyden rakennusten ja käyttäjien 
terveyden välillä, minkä ansiosta he 
suunnittelevat rakennuksia, joissa 
työntekijöiden tuottavuus kasvaa ja 
stressitaso sekä sairastumisriski 
laskevat. Pandemian jälkeisessä 
toimistosuunnittelussa yksi 
tärkeimpiä tekijöitä tulee olemaan 
työpaikkojen hygienia. 

Oikeantyyppinen eriste on merkittävä 
tekijä toimistorakennusten 
suunnittelussa, aina kosteuden 
muodostumisen estämisestä ja 
bakteerien lisääntymisen estämisen 
tehostamisesta toimistojen 
mukavuuden parantamiseen ja 
ympäristönäkökohtien toteuttamiseen. 
ENERGIATEHOKKUUDEN 
ja toimistokokemuksen 
tasapainoitus on kriittisessä 
asemassa optimaalisia työtiloja 
suunnitellessa. Eristemateriaaleja 
määritettäessä AKUSTISEN 
MUKAVUUDEN, LUOTETTAVAN 
TOIMINNAN, HYGIENIAN ja 
SISÄILMAN VAATIMUKSET sekä 
PALOTURVALLISUUS on otettava 
huomioon.

ENERGIATEHOKKUUDEN JA 
KÄYTTÄJIEN MUKAVUUDEN 
OPTIMOINTI 

MONIEN ERI TEKIJÖIDEN OPTIMOINTI
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Armacellin eristeratkaisut ovat 
kuiduttomia ja pölyttömiä. Ne 
varmistavat työntekijöiden paremman 
mukavuuden ja nopean kustannusten 
kuoletuksen ja pienentävät 
odottamattomien huoltotöiden 
aiheuttamaa käyttökatkosten riskiä. 
Edes peruskorjaus rakennuksen 
pysyessä käytössä ei ole ongelma 
helposti asennettavia ratkaisujamme 
käytettäessä.

ENERGIA- 
TEHOKKUUS 

PITKÄAIKAINEN  
LUOTETTAVA TOIMINTA

HYGIEENISET  
VAATIMUKSET

AKUSTINEN 
MUKAVUUS

PALO- 
TURVALLISUUS



CITIC TOWER

Peking (Kiina)
Luotettava laitteiden eristys 
on tärkeässä asemassa 
huipputason rakennuksien 
energiatehokkuuden 
varmistamisessa. Pekingissä 
sijaitseva China Zun -nimellä 
tunnettu 108-kerroksinen ja 528 
metriä korkea Citic Tower on 
Kiinan pääkaupungin korkein 
ja maailman yhdennäkseksi 
korkein rakennus. Tämä 
Pekingin tarkoin suunnitellun 
30 hehtaarin liikekeskustan 
päärakennus on saanut 
kultaisen LEED®-CS-
esisertifioinnin sekä kolmen 
tähden China Certificate 
of Green Building Label 
-hyväksynnän.  Koska 
energiatehokkuus oli 
yksi tärkeimpiä tekijöitä 
laitesuunnittelun ja 
rakennuksen optimoinnissa, 
Armacell toimitti 7 000 
kuutiometriä ArmaFlex® 
-eristemateriaalia China 
Zun -rakennuksen LVI-
järjestelmien kylmävesiputkiin 
ja ilmastointikanaviin.

ENERGIA 
TEHOKKUUS

ArmaFlex

Rakennuksen 
palvelut kattavat lähes 

kaupallisten rakennusten  
energiavaatimuksista

80 %
Jopa 

 energiasäästöt 
Armacell-eristema-

teriaaleilla*

75 %

* tavallisissa jäähdytyskäyttökohteissa 19 mm:n eristepaksuudella
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Rakennusala kasvaa ennennäkemättömällä 
nopeudella maailmanlaajuisesti. 
Kansainvälisen energiajärjestön mukaan 
seuraavan 40 vuoden aikana uusia 
rakennuksia rakennetaan 230 miljardia 
neliömetriä – mikä vastaa koko maailman 
tasolla Pariisin kokoisen alueen rakentamista 
viikoittain. Noin 75 % Euroopan rakennuksista 
eivät ole energiatehokkaita. Uusien ja olemassa 
olevien rakennusten energiatehokkuuden 
parantaminen tarjoaa täten huomattavia 
mahdollisuuksia energian ja kustannusten 
säästämiseen. Energian tärkein kulutuskohde 
on tilojen lämmitys ja jäähdytysvaatimukset 
kasvavat nopeasti. Nykyaikaiset lasiset 
julkisivut, jotka maksimoivat rakennuksiin 
tulevan päivänvalon, lisäävät  
lämmitystarvetta kesäisin ja jäähdytystarvetta  
talvisin.

Hyviä uutisia: Uusien toimistorakennusten 
energiatarvetta voidaan laskea jopa 70 % 
hyödyntämällä tällä hetkellä saatavilla olevia 
energiansäästöratkaisuja. Tyypillisessä 
toimistorakennuksessa lämmitys, ilmastointi, 
tuuletus, kuuma vesi ja valaistus kattavat 
lähes 80 % energian kokonaiskulutuksesta, 
minkä ansiosta ne tarjoavat parhaat 
mahdollisuudet energian säästämiseen. 
Kestävät  toimistorakennukset voivat itse 
asiassa olla edullisempia rakentaa, käyttää 
ja ylläpitää. Ne voit tuottaa huomattavasti 
suuremman tuoton ja tarjota taloudellisia 
etuja kaikille sidosryhmille. 

RATKAISUMME

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN  
ARMAFLEX-LÄMPÖERISTEILLÄ 

ArmaFlex

ArmaFlex säästää 
 
  

kertaa enemmän
energiaa  

kuin sitä kuluu  
tuotannossa

140
Energiansäästöpotentiaalin 
hyödyntäminen uusissa ja jo olemassa 
olevissa toimistorakennuk tarjoaa etuja 
sekä alempien energiakustannusten että 

pienempien CO2-päästöjen 
muodossa.  

 
Eristeratkaisumme 
mahdollistavat huomattavat 

energiansäästöt verrattain 
pienillä investoinneilla. On 

yleinen harhakuvitelma, että hyvin eristetty 
rakennuksen runko riittää estämään 
energiahäviöt. Todellisuudessa kuitenkin 
myös hyvin eristetyissä nykyaikaisissa 
rakennuksissa on eristämättömien tai 
huonosti eristettyjen teknisten rakenteiden 
aiheuttamia energiahäviöitä.

Mekaanisten laitteiden eristäminen 
huippuluokan eristeillä on eräs 
helpoimmista ja tehokkaimmista tavoista 
alentaa rakennusten energiankulutusta. 

ArmaFlex on tuotteidemme perimässä. 
Tämä erittäin joustava ja kevyt 
eristemateriaali on rakenteeltaan 
umpisoluinen, ja siinä yhdistyvät alhainen 
lämmönjohto ja sisäinen höyrysulku.
Riippumattoman elinkaariarvioinnin (LCA) 
mukaan ArmaFlex säästää  
140 kertaa enemmän energiaa kuin 
sen tuotantoon tarvitaan. Minkään 
muun energiansäästömenetelmän 
takaisinmaksuaika ei ole yhtä nopea.



CUBE

Münster (Saksa)
Moderni, läpinäkyvä ja vaikuttava. 
Münsteriin vuonna 2007 rakennetun 
Cube-toimistokompleksin 
arkkitehtoninen kohokohta 
muodostuu lasisista laatikoista, jotka 
työntyvät esiin julkisivusta sataman 
promenadin yli. Tekninen eristys 
on myös vaikuttava: lämmitys-, 
kuuma- ja kylmävesiputket eristettiin 
SH/ArmFlex-eristemateriaalilla 
energiahukkien välttämiseksi. 
Kylmävesiputket suojattiin 
kondensaatiolta AF/ArmaFlex-
materiaalilla ja ArmaFlex Protect 
-materiaalin avulla luoduilla 
palontorjuntatiivisteillä. Tubolit® AR 
Fonoblok vähensi viemäröintiputkien 
runkoääniä. Armacell-tuotteiden 
käyttäminen järjestelmänä takaa 
korkean energiatehokkuuden, 
luotettavan palontorjunnan ja 
runkoäänikohinan vaimennuksen. Yli 
10 vuoden kokemuksella. 

luotettavaa toimintaa 
ArmaFlex 

-järjestelmän avulla 

10
vuotta 

AF/ArmaFlex

SH/ArmaFex

Tubolit

ArmaFlex Protect 

PITKÄAIKAINEN 
LUOTETTAVA TOIMINTA

JOUSTAVUUS ON TÄRKEÄÄ 
TOIMISTORAKENNUKSISSA. 

KÄYTTÖKATKOJEN RISKIÄ EI VOI 
JÄTTÄÄ HUOMIOIMATTA.
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Työntekijöiden erinomaisen käyttökokemuksen luominen on arvoa tuottavan 
työn kannalta tärkeää. Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
-instituutin mukaan positiivinen työkokemus parantaa sitoumusta, lisää 
innovaatiota ja mahdollistaa jopa nelinkertaiset voitot. Lämpömukavuus ja 
sisäilman laatu ovat miellyttävän toimistoympäristön, ja täten työntekijöiden 
suorituskyvyn, kulmakiviä. Lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmien 
putkistojen vaurioituminen ei normaalisti pysäytä työskentelyä kokonaan 
toimistorakennuksissa, mutta sen luoma epämiellyttävä työympäristö voi 
heikentää tuottavuutta. Käyttökatkokset voivat johtaa tulojen menetykseen ja 
maineen heikentymiseen.

Kondenssi on teknisten asennusten vihollinen numero yksi: jos kosteutta pääsee 
muodostumaan putkien pinnoille tai vesihöyryä pääsee eristemateriaalin läpi 
ulkopuolelta, eristejärjestelmä on pettänyt. Kosteus aiheuttaa monia ongelmia, 
ja lämmöneristyksen tehon aleneminen kosteuden vuoksi on ongelmista 
vähäisin. Home, korroosio, rakenteelliset vauriot esimerkiksi ripustettuihin 
kattoihin tai prosessien keskeytyminen esimerkiksi huoltotöiden vuoksi voi 
aiheuttaa valtavia kustannuksia.

LUOTETTAVA TOIMINTA JA PITKÄ KÄYTTÖIKÄ 

LUOTETTAVA,  
NOPEA JA HELPPO 

ASENNUS
Frank Hoffmann
Toimitusjohtaja,  
Hermann Hoffmann GmbH (Münster, Saksa)

Olemme asentaneet Armacell-tuotteita 
onnistuneesti vuosikymmenien ajan teknisten 
asennusten suojaamiseksi energiahukilta, 
kondensaatiolta, korroosiolta sekä 
melupäästöiltä. Luotettava ja laadukas palvelu. 

JOUSTAVUUS ON TÄRKEÄÄ 
TOIMISTORAKENNUKSISSA. 

KÄYTTÖKATKOJEN RISKIÄ EI VOI 
JÄTTÄÄ HUOMIOIMATTA.

ArmaFlex on umpisoluinen 
eristemateriaali, jonka vesihöyryn 
diffuusiovastus on suuri. Se varmistaa 

laitteiden luotettavan 
suojauksen kondenssilta ja 
energiahäviöiltä laitteiston 
koko käyttöiän ajan. 

Toimitamme järjestelmiä, 
joissa yksittäiset komponentit sopivat 
saumattomasti yhteen, ja jotka on testattu 
järjestelmänä. ArmaFix-putkenkannattimet, 
ArmaFlex Protect ja muut passiiviset 
palontorjuntaratkaisumme, joustavat 
Arma-Chek®-päällysteet ja ArmaFlex-

liimat täydentävät ja vahvistavat 
järjestelmää pitkäikäisen toiminnan 
varmistamiseksi. 

Ammattitasoisen asennuksen 
varmistamiseksi kehitimme ainutlaatuisen 
toimintamallin: Armacell voi sertifioida 
koulutetut ArmaFlex-asennusyhtiöt, 
jolloin yhtiöt saavat AF/ArmaFlex-
tuotteille pidennetyn takuun. Armacellin 
sertifioinnista on muodostunut monissa 
Euroopan maissa laatutakuu.



LA TOUR LA 
MARSEILLAISE 

Marseille (Ranska)
30 eri sinisen, valkoiosen 
ja punaisen sävyä: 
toimistorakennus “La 
Marseillaise” tuo mieleen 
Ranskan lipun sekä 
maakunnan tyypilliset värit. 
Pyrkimällä ylivertaisuuteen 
ympäristöasioissa (HQE 
Excellent ja Leed Gold 
-sertifioinnit) tämä uusi 
maamerkki edustaa kestävän 
kehityksen huippua. 
Määritysten tärkeimpiä 
vaatimuksia oli akustinen 
mukavuus. ArmaComfort® Alu 
Plus valittiin minimoimaan 
viemäröintiputkien aiheuttama 
melu.  

Melun  
vaimennus  

ArmaComfort  
AB Alu Plus -eristeellä 

vaakasuorissa 
putkissa

22 dB(A)

AKUSTINEN 
MUKAVUUS

ArmaComfort Alu Plus

ArmaFlex
@
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@Jérome Cabanel, VINCI Construction France
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Melu on häiritsevin tekijä avokonttoreissa työskenteleville työntekijöille. 
Akustiikka vaikuttaa työntekijöiden suorituskykyyn. Avokonttorien normaalit 
60–65 dB melutasot ylittävät reilusti henkiselle työlle suositellun 55 dB:n 
tason. Työpaikkojen hyvän akustiikan avulla voidaan parantaa viestintää, 
keskittymiskykyä, tuottavuutta sekä työntekijöiden yleistä tyytyväisyyttä, ja 
vastaavasti vähentää työntekijöiden stressitasoa.

TYÖPAIKAN 
ALHAISEMPI 
ÄÄNITASO VOI 
PARANTAA 
TYÖNTEKIJÖIDEN 
TYYTYVÄISYYTTÄ JA 
TEHOKKUUTTA.

Tavanomaisiin tuotteisiin verrattuna 
monikerroksiset ArmaComfort AB 
-tuotteemme tuottavat parem-
man äänenvaimennuksen  
pienemmillä 
seinämävahvuuksilla. 
 

ArmaFlex

TOIMISTOJEN PAREMPI AKUSTIIKKA  
PAREMPI TUOTTAVUUS

RATKAISUMME

Kun 
vaimennus on

koemme 
äänenvoimak-

kuuden 
puolittuneen

10 dB

Suorituskyky 
laskee jopa 

häiritsevän 
melun vuoksi

66 %

@Jérome Cabanel, VINCI Construction France

Tarjoamme kattavia ratkaisuja 
mekaanisten laitteiden ja rakennusten 
runkoelementtien tehokkaaseen 
äänieristykseen. Me toimitamme 

tehokkaat välineet 
äänen absorptioon tai 
vaimennukseen, ja 
akustiset parannukset voi 

usein yhdistää vaadittavaan 
lämmöneristykseen. 

ArmaFlex- ja Tubolit-tuotteidemme 
runkoäänten vaimennusominaisuudet 
pienihalkaisijaisissa putkissa ovat 
erittäin hyvät. Järjestelmänä ArmaFix-
putkenripustimien kanssa ArmaFlex 
erottaa putket ja kanavat akustisesti 
rakennuksen rungosta ja estää siten 
runkoäänten kulkeutumisen rakennukseen.  
Erittäin tehokkaat, monikerroksiset 
ArmaComfort AB -ratkaisumme tuottavat 

jätevesi- ja hulevesiputkille äänen vaimennuksen 
ja akustisen erottamisen. Uusin innovaatiomme 
luo uuden tyyppisiä akustisia esteitä, jotka 
vähentävät äänten välittymistä erittäin 
tehokkaasti niiden ohuudesta huolimatta. 
ArmaComfort Barrier -tuotteet mahdollistavat 
rakennuksen nykyisten ja uusien rakenteiden 
ja mekaanisten laitteiden tilaa säästävän 
äänenvaimennuksen. ArmaComfort-ratkaisut 
ovat joustava ja helppoja asentaa. Premium-
tuotteemme ovat saaneet korkeimman 
paloluokituksen (B-s1,d0) orgaanisille aineille.

Käyttökohteissa, joissa vaaditaan suurta 
äänen absorptiota, kuten hätägeneraattorien, 
lämpöpumppujen ja voimalaitosten 
koteloinneissa,  avosoluinen ArmaSound® RD 
-akustiikkavaahto on ihanteellinen ratkaisu.



HYGIEENISET  
VAATIMUKSET

EMPIRE STATE BUILDING

New York (USA)
Empire State Building on 
ikoninen rakennus. Laaja LEED 
Gold -sertifiointiprosessi kattoi 
rakennuksen kaikkien alueiden 
tarkat vertailututkimukset 
energiansäästömahdollisuuksien 
kartoittamiseksi. Vaikka 
ArmaFlex oli asennettu 
ilmastointikanaviin vuosia sitten, 
sen vaihto ei ollut tarpeen, 
sillä kuiduton eristysmateriaali 
varmisti (ja varmistaa edelleen) 
energiatehokkuuden, hyvän 
sisäilman laadun sekä 
äänenvaimennuksen.

Pölyttömät ja  
kuiduttomat  

eristetuotteemme  
ehkäisevät mikro- 

organismeja

ArmaFlex

Suojamateriaalina 
Microban®

ARMACELLIN 
KUMPPANEINA 

TOIMISTORAKENNUKSET 
VOIVAT SAAVUTTAA 

HUIPPULUOKAN 
ILMANLAADUN.
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Pölyttömät ja kuiduttomat ArmaFlex-
tuotteet tarjoavat passiivisen suojauksen 

mikro-organismeilta. Mikrobien 
on paljon vaikeampaa asettua 
elastomeerimateriaalin 
tasaiselle ja huokosettomalle 

pinnalle kuin avosoluiselle 
mineraalikuidulle, eivätkä 

ne myöskään saa lisääntymiseen 
tarvitsemiaan ravintoaineita. 

Mikrokokoisen umpisolurakenteensa ja 
suuren vesihöyryn diffuusiovastuksen 
ansiosta ArmaFlex-eristemateriaalit 
varmistavat luotettavan suojauksen 
kondenssilta ja kosteuden pääsyltä. Lisäksi 

Terveellinen työpaikka on työntekijöiden tuottavuuden ja yrityksen pitkäaikaisen 
menestyksen kannalta tärkeää. Toimistoympäristöjen ilmanlaatu vaihtelee 
ja rakennuksen käyttäjät voivat altistua erilaisille ilman epäpuhtauksille 
(esim. pöly, ärsyttävät aineet, taudinaiheuttajat, epämiellyttävät hajut ja 
home). Yhdessä pöly- ja likahiukkasten kanssa liiallinen kosteus voi tarjota 
ihanteellisen mikrobikasvustoille 
lisääntymisalustan. Huonoon 
sisäilman laatuun liittyvät 
terveysvaikutukset (mm. 
hengitystieongelmat ja infektiot) 
ovat hyvin tiedossa. Tutkimukset 
ovat osoittaneet, että parempi 
ilmanvaihto ja suurempi 
ulkoilman saanti voi lisätä 
tuottavuutta jopa 11 %. 

Armacell on ainoa joustavien teknisten eristeiden 
valmistaja, joka tarjoaa premium-tuotteisiinsa 
mikrobeja ehkäisevän suojauksen: AF/
ArmaFlex- ja SH/ArmaFlex-tuotteissa on 
Microban®-käsittely. Nämä antimikrobiset 

lisäaineet tuottavat proaktiivisen suojauksen 
bakteereilta, homeelta ja sieniltä. 

TERVEYS, HYVINVOINTI JA TUOTTAVUUS

Suojaamaton 
pinta

Suojamateriaalina 
Microban®

RATKAISUMME
niiden VOC-päästöt ovat erittäin pienet, ja 
ne voivat helpottaa vihreiden rakennusten 
sertifiointivaatimusten saavuttamisessa.
Laajoissa toimistorakennuksissa on 
erityisen suuri legionellainfektion riski. 
Covid-19-pandemian aiheuttamien 
rajoitusten vuoksi käyttämättömien 
rakennusten putkijärjestelmien 
vedenlämpötila voi laskea ja legionella- ja 
muiden biofilmiin perustuvien bakteerien 
kasvu ja levinneisyys kiihtyä. ArmaFlex- 
ja Tubolit-eristeemme suojaavat 
kuuma- ja kylmävesiputkia liian suurilta 
lämpötilavaihteluilta, jotka voivat aiheuttaa 
järjestelmän saastumisen legionella- ja 
pseudomonas aeruginosa -bakteereilla. 

ARMACELLIN 
KUMPPANEINA 

TOIMISTORAKENNUKSET 
VOIVAT SAAVUTTAA 

HUIPPULUOKAN 
ILMANLAADUN.



PALONTORJUNTA

TULIPALOJEN 
MAHDOLLISUUS ON 
AINA OLEMASSA, JA 
NE SYTTYVÄT 
ODOTTAMATTA. 
SIJOITUKSEN JA 
TYÖNTEKIJÖIDEN 
PALOTURVALLISUUS 
ON OLEELLISEN 
TÄRKEÄÄ.

Yritysten omistajat eivät yleensä huomioi 
mahdollista tulipalovaaraa toimisto- ja 
yritystiloissaan. He huomioivat pikemminkin 
konkreettisia uhkia, kuten kysynnän laskun 
toimialalla tai taantuman mahdollisuuden. 
Kaupallisessa rakennuksessa tulipalo voi 
aiheuttaa suurta vahinkoa. Yhdysvaltojen 
National Fire Protection Agency 
-viranomaisen mukaan vuonna 2018 
raportoitiin 112 000 tulipaloa muissa kuin 
asuinrakennuksissa ja 778 miljoonan 
dollarin vahingot liike- ja toimistotiloissa. 
Toimistorakennuksissa tulipalot sattuvat 
todennäköisimmin normaalina työaikana, 
jolloin ne aiheuttavat kuolemanvaaran sekä 
terveysvaaroja työntekijöille.

Tulipalossa savu on varsinaisia liekkejä 
paljon suurempi vaara: 95 prosenttia 
tulipalojen kuolemantapauksista aiheutuu 
savun hengittämisestä. Jos rakennuksessa 
syttyy tulipalo, alhainen savuntiheys voi olla 
ratkaiseva tekijä ihmishenkiä pelastettaessa. 

PALOSUOJAUKSEN ON OLTAVA ETUSIJALLA

kertaa 
vähemmän savua  

ArmaFlex 
Ultimalla
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OSTERWALDER TOWER

Zurich (Sveitsi)
Tilasuunnittelun ja energiatehokkuuden kannalta onnistuneesti toteutettu Osterwalder 
Tower muodostaa uuden, modernin maamerkin Zurichin pohjoisosassa. Tämä 
epäsymmetrinen kaksiosainen rakennus on sertifioitu Sveitsin Minergie-standardin 
mukaisesti. Palontorjunta on suunnittelun tärkeimpiä osa-alueita: Jäähdytys- ja 
saniteettiasennukset eristettiin ArmaFlex Ultimalla ja putket tiivistettiin ArmaFlex 
Protectilla.

ArmaFlex Ultima

ArmaFlex Protect

“
“Michael Doswald

Hallintoneuvoston edustaja ja toimitusjohtaja,  
Osterwalder Immobilien Zürich AG

Haluamme aina hyödyntää suunnittelussa 
viimeisintä tekniikkaa. Tulipalon sattuessa 
ArmaFlex Ultima vapauttaa ainoastaan 
minimaalisen määrän savua ja täyttää Minergie-
Econ ekologiset ja terveysvaatimukset.

Armacellillä turvallisuus on tärkein ja 
luotettavuuden maksimointi on ehdottoman 

tärkeää. Järjestelmämme parantaa 
rakennusten paloturvallisuutta. 

Palo- ja savuriskiä 
pienentämällä ne parantavat 
näkyvyyttä ja hengittämistä ja 

siten pidentävät aikaa, jolloin 
rakennuksen voi turvallisesti 

evakuoida tulipalossa.

Armaflex Ultimassa olemme luoneet uuden 
teknisen eristyksen turvallisuusstandardin. 
Patentoituun ArmaPrene®-tekniikkaan 
perustuva ArmaFlex Ultima on ensimmäinen 
joustava tekninen eristemateriaali, 
joka on saavuttanut paloluokan BL-
s1, d0. Tavalliseen elastomeeriseen 
tuotteeseen verrattuna liekkejä kestävä 
eristemateriaalimme muodostaa 10 kertaa 
vähemmän savua.

Palon huoneesta toiseen leviämisen estämiseksi 
passiivinen palontorjunta on erittäin merkittävä 
turvallisuustekijä matkailualan rakennukset. ArmaFlex 
Protect- ja ArmaProtect-järjestelmässä on paloa 
pysäyttäviä komponentteja, jotka tiivistävät putkien 
läpiviennit palonkestävissä seinissä tai lattioissa. 

RATKAISUMME
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PALVELUKSESSASI

Mitään muuta eristemateriaalia ei voi 
asentaa yhtä luotettavasti, siististi, helposti 
ja nopeasti kuin ArmaFlex-ratkaisuja. 
Lämpö- ja äänieristemateriaaliemme 
oikean asennuksen varmistamiseksi 
olemme kouluttaneet tuhansia asentajia 
kaikkialla maailmassa. Moniin eri paikkoihin 
on perustettu koulutuskeskuksia, ja me 
tuotamme myös tukea paikan päällä. 
Tuhannet eristysalan ammattilaiset 
osallistuvat vuosittain Armacellin tuotteiden 
asennuskursseille, jonka jälkeen he saavat 
ArmaFlex-asennustodistuksen. 

Me Armacellillä olemme sitoutuneet tuottamaan 
ainutlaatuisen asiakaskokemuksen. Me tunnemme 
nykypäivän rakennusalan haasteet, ja olemme valmiina 
auttamaan sinua saamaan projektisi menestyksekkäästi 
valmiiksi. Suunnitteluvaiheesta luovutukseen – 360° 
palvelumme tukee sinua joka vaiheessa. Me Armacellillä 
teemme kaiken voitavamme varmistaaksemme projektisi 
moitteettoman toteutuksen.

Tehokkaan ArmWin-ohjelmamme avulla voit 
tehdä kaikki HVAC-sovellusten yleisimmät 
käyttökohteet – sovelluksen avulla vaikka 
työmaalla. Kondenssin ehkäisyä varten 
vaadittavan eristeen vähimmäispaksuuden 
lisäksi voit määrittää myös pintalämpötilan, 
lämmön virtauksen, lämpötilan muutokset 
virtaavassa ja liikkumattomassa 
väliaineessa, vesiputkien jäätymisajat ja 
taloudellisimmat eristepaksuudet, siis 
paksuudet, joiden takaisinmaksuaika on 
lyhyin.

ArmWin 
Kaikki teknisten eristeiden 
laskutoimitukset yhdessä 
työkalussa.

ARMWIN – AMMATTITASOISET  
ERISTEIDEN LASKUTOIMITUKSET 

ARMACELL- 
KÄYTTÖKOHDEKOULUTUS

Rakentamisen tulevaisuus on digitaalinen: 
Business Information Modelling (BIM) 
mahdollistaa rakennusten suunnittelun, 
rakentamisen ja käyttämisen digitaalisesti 
suunnittelusta käyttöönottoon, huoltoon, 
purkamiseen ja hävittämiseen. Plug-in 
on integroitu saumattomasti AutoDesk® 
Revit® -ohjelmaan ja se tarjoaa keskeiset 
tuotetiedot. Ohjelmisto arvioi vaadittavat 
tiedot suoraan mallissa ja tukee käyttäjää 
tuotteiden valinnassa ja määrittämisessä. 

BIM-PLUG-IN TEKNISEN  
ERISTYKSEN SUUNNITTELUUN 

Armacell on ensimmäinen joustavien 
teknisten eristemateriaalien valmistaja, 
jolla on kolmansien osapuolten 
varmentamat ympäristöselosteet (EPD). Ne 
perustuvat itsenäiseen elinkaariarviointiin 
(LCA), ja ne ovat avainasemassa 
suunniteltaessa vihreitä rakennuksia 
vihreän rakentamisen LEED®-, BREEAM®-, 
DGNB- ja HQM-ohjelmien ja muiden 
ohjelmien mukaisesti.

EPD:t RAKENNUSTEN KESTÄVYYDEN  
ARVIOINTIA VARTEN
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MENESTYKSEKÄS 
HISTORIA

Hyödynnä loistavan  
asiakaspalvelumme 
tarjoamat edut. 
Asiakkaamme kaikkialla 
maailmassa voivat luottaa 
myyntiedustajiimme, 
teknisiin konsultteihimme ja 
käyttösuunnittelijoihimme.

Projektisi vaatii enemmän. 
Ansaitset parhaat 
mahdolliset ratkaisut. Hanki 
Armacellin alkuperäiset 
umpisoluiset lämpö- ja 
akustiikkaeristyksen 
ratkaisut. 

ÄLYKKÄITÄ RATKAISUJA  
LIIKETOIMINTAASI VARTEN

TOIMISTORAKENNUKSET KAIKKIALLA 
MAAILMASSA LUOTTAVAT TUNNET-
TUIHIN RATKAISUIHIMME

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

// Ruotsi 
 Sergelhuset, Tukholma 
 SKF:n pääkonttori, Göteborg 
 Sveriges Radion pääkonttori, Tukholma  
 SKY City Office One, Tukholma 
 Urban Escape, Tukholma 
 Vattenfallin pääkonttori, Solna

// Slovakia 
 Zuckermandel, Bratislava

// Singapore 
 Fusionopolis 
 SBF Center  
 ARC 380 

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

// Sveitsi 
 Osterwalder Tower, Zurich

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

// Yhdistyneet Arabiemiirikunnat 
 Jafza-3, Dubai 
 Bee’ahin pääkonttori, Dubai 
 GV11, Dubai 
 Sol Bay Tower, Dubai

// Kiina  
 Citic Tower, Peking 
 KK100, Shenzhen 
 Guangzhou International Finance Centre (ICF)

// Tšekin tasavalta 
 BB Centrum, Prague 
 Main Point Karlin, Praha

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

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

// Saudi Arabian kuningaskunta  
 MOI:n pääkonttori, Jeddah

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

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

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

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

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä menestyksekkäistä projekteista.

// Iso-Britannia 
 Goldman Sachs HQ, Lontoo 
 Devonshire Square Offices, Lontoo  
 Atlantic Square, Glasgow 
 Central Capital Square Offices, Cardiff 
 Calendar Park 3 Towers, Falkirk

// Yhdysvallat 
 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



Kaikki tiedot ja tekniset erittelyt perustuvat tuloksiin, jotka on saatu testausstandardeissa määritellyissä olosuhteissa. Vaikka teemme parhaamme 
varmistaaksemme teknisten ja muiden tietojen olevan ajan tasalla, Armacell ei ole vastuussa suoraan tai epäsuorasti mainittujen teknisten ja muiden tietojen 
tarkkuudesta, sisällöstä tai täydellisyydestä. Armacell ei hyväksy vahingonkorvausvaatimuksia, jotka aiheutuvat mainittujen teknisten tai muiden tietojen 
käytöstä. Armacell pidättää itselleen oikeuden poistaa tämä asiakirja tai muokata tai lisätä sen sisältöä milloin tahansa. Tuotteen sopiminen kulloiseenkin 
käyttökohteeseen on asiakkaan vastuulla. Asiakas on vastuussa myös ammattimaisesta ja oikeasta asennuksesta ja rakennusmääräysten noudattamisesta. 
Tämä asiakirja ei muodosta laillisesti sitovaa tarjousta tai sopimusta tai sellaisen osaa. Tilaamalla/vastaanottamalla tuotteita hyväksyt Armacellin yleiset 
myyntiehdot, jotka ovat voimassa alueellasi. Pyydä kopio myyntiehdoista, mikäli et ole vielä saanut niitä.
Meille Armacellillä luottamuksesi on kaikkein tärkeintä, joten haluamme, että tunnet oikeutesi, ja autamme sinua ymmärtämään, mitä tietoja me keräämme ja 
miksi keräämme niitä. Jos haluat lisätietoja siitä, miten käsittelemme tietojasi, tutustu tietosuojakäytäntöömme.

© Armacell, 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki ®- tai TM-merkillä varustetut tavaramerkit ovat Armacell Groupin tavaramerkkejä. Microban® on Microban 
Products Companyn rekisteröity tavaramerkki, ja sitä käytetään tässä luvalla. LEED® on lyhenne sanoista Leadership in Energy and Environmental Design™. 
LEED® ja siihen liittyvä logo on yhdysvaltalaisen Green Building Council® -tahon omistama tavaramerkki ja sitä käytetään luvalla. UL, UL-logot ja UL-merkintä 
ovat UL LLC:n tavaramerkkejä © 2013.  
AutoDesk® ja Revit® ovat Autodesk, Inc:in rekisteröityjä tavaramerkkejä.
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Armacell, laitteiden eristykseen tarkoitetun joustavan vaahdon keksijä ja teknisten vaahtojen johtava toimittaja, kehittää 
innovatiivisia ja turvallisia termisiä, akustisia ja mekaanisia ratkaisuja, jotka luovat lisäarvoa Armacellin asiakkaille. 
Armacellin tuotteet edistävät globaalia energiatehokkuutta ja tuottavat käyttäjilleen kestävää arvoa joka päivä. Yrityksellä 
on 3 135 työntekijää 24 tuotantolaitoksessa 16 eri maassa. Yrityksellä on kaksi päätoimialaa: kehittynyt eristys ja tekniset 
vaahdot. Armacell keskittyy teknisten laitteiden eristemateriaaleihin, tehokkaisiin vaahtoihin, joita käytetään high tech- 
sovelluksissa ja kevyissä sovelluksissa ja uuden sukupolven aerogeeli eristehuopateknologiaan. 
Saat lisätietoja vierailemalla osoitteessa: 
www.armacell.com

Saat tuotetietoja vierailemalla osoitteessa: 
www.armacell.fi

TIETOA ARMACELLISTA


