INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex
Garantplan
®

Productkwaliteit en betrouwbaarheid van systemen zijn essentiële elementen van de nieuwe
Armaflex Systeemgarantie. Dit programma is uniek op de markt. Het stelt u in staat te
profiteren van veelomvattende installatietrainingen en een uitgebreide garantie op ArmaFlex
producten.
www.armacell.nl

AF/ArmaFlex
+ ArmaFix AF

10 Jaar

Systeemgarantie

02/ MEER VEILIGHEID

MEER VEILIGHEID
Productkwaliteit, betrouwbare systemen en sterk
partnerschap – dat telt voor Armacell.
Dankzij een combinatie van interne kwaliteitsbewaking en externe
controle door onafhankelijke instituten kunnen wij producten van
constante hoge kwaliteit garanderen. Met ons eersteklas product
AF/Armaflex weet u echt zeker dat u het gewenste materiaal van
topkwaliteit installeert.
Succesvolle, nauwe samenwerking tussen alle betrokkenen op de markt
is cruciaal. Van de gecertificeerde groothandel voor isolatiematerialen,
van de voorbereider tot de projectontwikkelaar of de installateur, verzorgt
Armacell het nauwe contact tussen alle betrokkenen. Als resultaat van
meer dan 50 jaar ervaring in de wereldwijde toepassing van Armaflex
kan Armacell bijzonder uitvoerig, goed gefundeerd en uiterst deskundig
advies leveren. Dit betekent dat u absoluut verzekerd bent van een
duurzaam isolatiesysteem van topkwaliteit.

“

De prestatie en betrouwbaarheid van
isolatie hangt af van hoe professioneel
deze is geïnstalleerd. Daarom
specificeren we niet alleen ArmaFlex
en ArmaFix in onze projecten, maar
vragen we expliciet om de ArmaFlexsysteemgarantie om prestaties op lange
termijn te garanderen.

“

Henk van Vliet
Ing. Henk van Vliet, adviseur bij HV Real Estate Consultancy B.V.
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3 STAPPEN NAAR
MEER VEILIGHEID
Regelmatige deelname aan onze
Armacell applicatietrainingen

Zorg dat 20% van uw medewerkers gecertificeerd is
en wordt een erkend Armaflex installatiebedrijf

ArmaFlex®
PROJEKT-REGISTRIERUNG

Zur Verlängerung der Gewährleistung auf die funktionsrelevanten
Eigenschaften von Armacell Dämmstoffen auf 10 Jahre.
Name des Projektes:

Registreer uw project

Ort des Projektes:
Kurzbeschreibung des Projektes (Aufgabenstellung):

Eingesetzte Dämmstoffe:
AF/Armaflex

lfm./m2

inkl. Armafix

lfm./m2

Anlagenbauer:
Datum der Fertigstellung des Objektes:
Antragsteller:
Ausführender WKSB-Fachbetrieb:
Ansprechpartner:
Straße:
PLZ/Ort:
Ich weiß, dass für die Verlängerung der Gewährleistung die Einhaltung der Armacell Verarbeitungsrichtlinien
maßgeblich ist. Mir ist bekannt, dass bei Verarbeitungsfehlern oder einer fehlerhaften Dimensionierung der
Dämmung keine Haftung durch Armacell übernommen werden kann.

Unterschrift:
Per Mail an systemwarranty@armacell.com
Armacell GmbH · Robert-Bosch-Straße 10 · 48153 Münster

PRODUCTEN

GELDIG VOOR

GARANTIE

VERZEKERD
SCHADENBEDRAG

AF/ArmaFlex
AF/ArmaFlex Evo
HT/ArmaFlex

HVAC- en industriële isolatie*1

5 jaar

1 Million €*2

AF/ArmaFlex &
AF/ArmaFlex Evo als een
systeem met Armafix AF
leidingdragers

HVAC- en industriële isolatie*1
gecertificeerd door Armacell

10 jaar

1 Million €*2

*1 De voordelen van het Garantplan zijn alleen van toepassing op gecertificeerde bedrijven. Voor meer informatie, kan u contact opnemen met uw

locale vertegenwoordiger.
*2 Naleving van de Armacell applicatierichtlijnen is bepalend voor de garantie. Bij geval van niet-naleving – in het bijzonder bij installatiefouten
of verkeerde afmetingen van de isolatie – vallen de hieruit volgende defecten en/of schade niet onder de garantie. Na het verstrijken van de
wettelijke garantietermijn omvatten vorderingen uit hoofde van de tot 5 (of 10) jaar verlengde garantie vergoeding van de controleerbare kosten
voor materialen, arbeidskosten en directe gevolgschade. De garantie begint met de levering van de materialen door Armacell.

04/ UW VOORDELEN

UW VOORDELEN
// Verbeter uw positie bij de

ArmaFlex®

toekenning van contracten.

FIRMENZERTIFKAT*

Hiermit erklären wir das Unternehmen

zum zertifizierten Armaflex Fachbetrieb.
Als zertifizierter Fachbetrieb zeichnet sich das Unternehmen durch folgende
Qualifikationen aus:
• Professionelle Produkt-Verarbeitung gemäß der Armacell Verarbeitungsrichtlinien
• Umfassendes Fachwissen zur Armaflex Produktfamilie
• Theoretische Grundlagen zu Tauwasserverhinderung und Energieeinsparung
Diese Kenntnisse wurden in den Armacell Verarbeitungsschulungen erworben.
Das zertifizierte Unternehmen ist berechtigt, für Bauvorhaben, bei denen
AF/Armaflex oder NH/Armaflex im System mit Armafix Rohrträgern verarbeitet
wurde, eine verlängerte Gewährleistung von bis zu 10 Jahren zu beantragen. **

Stefan Garmann

General Manager Europe North

Münster, 2021

Om een concurrentievoordeel te krijgen bij aanbestedingen
en offertes, biedt Armacell gespecialiseerde
ondernemingen*1 de exclusieve gelegenheid de wettelijke
garantieperiode van 2 jaar te verlengen tot een uitgebreide
fabrieksgarantie van max. 10 jaar.

* gültig für 2 Jahre
** Maßgeblich für die Gewährleistung ist die Einhaltung der Armacell Verarbeitungsrichtlinien. Bei Nichteinhaltung, insbesondere
bei Verarbeitungsfehlern oder einer fehlerhaften Dimensionierung der Dämmung kann keine Gewährleistung für daraus resultierende Mängel und /oder Schäden übernommen werden. Die Ansprüche aus der auf 5 ( bzw. 10 ) Jahren verlängerten Gewährleistung umfassen nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist den Ersatz der nachweisbaren Kosten für Material, Lohn sowie
unmittelbare Folgeschäden. Die Gewährleistung beginnt ab Auslieferung der Materialien seitens Armacell.

// B
 escherm uw klanten tegen

onverwachte kosten in de toekomst.

VERZEKERD
SCHADEBEDRAG

1 MILLION
EURO

Klanten verwachten altijd uitzonderlijke kwaliteit en
absolute betrouwbaarheid. U kunt dit nu gerust aanbieden
en uw sterke klantrelatie voor de komende jaren
consolideren.
▪		Betrouwbaarheid op lange termijn en
bescherming tegen onkosten of reparatie.
▪		

Professionele, volledig gedocumenteerde installatie.

▪		De zekerheid dat de geïnstalleerde
producten van topkwaliteit zijn.


*1 De
voordelen van het Garantplan zijn alleen van toepassing op gecertificeerde bedrijven. Voor meer informatie,
kan u contact opnemen met uw locale vertegenwoordiger.
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SYSTEEMOPLOSSING
De ArmaFlex systeemgarantie is een partnerprogramma
waarbij getrainde en gecertificeerde isolatiebedrijven profiteren
van een garantie tot max. 10 jaar in plaats van de wettelijke
garantietermijn van twee jaar. De ArmaFlex systeemgarantie
geeft de gecertificeerde bedrijven niet alleen een rechtstreeks
concurrentievoordeel, maar bestekschrijvers, handelspartners
en klanten profiteren ook van dit kwaliteitskeurmerk. Kwaliteit
en betrouwbaarheid zijn essentieel bij koude isolatie. Op veel
markten nemen isolatiebedrijven regelmatig deel aan de
trainingen van Armacell en zijn hierdoor al gecertificeerd als
speciaal getraind ArmaFlex installatiebedrijf.
Bij de toewijzing van opdrachten zijn klanten
op zoek naar zekerheid – zoals wij allemaal.
// Onderscheid u van de concurrentie.
// Bouw een hoog niveau van vertrouwen op met uw klanten.
// Win meer opdrachten en aanbestedingen, doordat u
klanten zekerheid op lange termijn kunt bieden.
// Benut deze kans om uw klanten er nogmaals op te
wijzen wat uw bedrijf te bieden heeft.

al

15
jaar

Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die bereikt werden onder specifieke omstandigheden die
gedefinieerd zijn overeenkomstig de gereferenceerde testnormen. Niettegenstaande het feit dat alle voorzorgen worden genomen
om te verzekeren dat voormelde gegevens en technische informatie up-to-date zijn, geeft Armacell geen enkele expliciete
of impliciete verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid, de inhoud of volledigheid van voormelde gegevens en
technische informatie. Armacell draagt ook geen enkel aansprakelijkheidsrisico ten aanzien van enige persoon, ingevolge het
gebruik van voormelde gegevens en technische informatie. Armacell behoudt zich het recht voor om het huidige document ten
allen tijde te herroepen, te wijzigen of te amenderen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om na te gaan of het product
geschikt is voor de beoogde toepassing. De verantwoordelijkheid voor de professionele en correcte installatie en voor de naleving
van de relevante bouwreglementeringen ligt bij de klant. Dit document is of maakt geen deel uit van een wettelijk verkoop- of
contractaanbod.
Uw vertrouwen in ons bedrijf komt op de eerste plaats bij Armacell. Daarom willen we u laten weten wat uw rechten zijn en
het eenvoudiger voor u maken om te begrijpen welke informatie wij verzamelen en waarom. Als u meer wilt weten over onze
verwerking van uw gegevens, verwijzen wij u naar ons gegevensbeschermingsbeleid.
© Armacell, 2021. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken gevolgd door ® of TM zijn handelsmerken van de Armacell Groep.
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OVER ARMACELL
Als de uitvinders van flexibele schuimen voor de isolatie van apparatuur en vooraanstaand leverancier
van technische schuimen ontwikkelt Armacell innovatieve en veilige thermische, akoestische en
mechanische oplossingen met een duurzame toegevoegde waarde voor onze klanten. De producten van
Armacell leveren een belangrijke bijdrage aan de internationale energie-efficiëntie en zorgen dagelijks
overal ter wereld voor een beslissend verschil. Met 3.000 medewerkers en 23 productievestigingen in 15
landen is het bedrijf actief in twee belangrijke bedrijfstakken: Advanced Insulation en Engineered Foams.
Armacell concentreert zich op isolatiemateriaal voor technische voorzieningen, high-performance
schuimen voor high-tech en lichtgewicht toepassingen en de nieuwste technologische ontwikkeling met
aerogel dekens. Meer informatie vindt u op: www.armacell.com.

Voor productinformatie kunt u terecht op:
www.armacell.nl

