THERMISCHE, AKOESTISCHE EN BRANDBEVEILIGING

Kantoor faciliteiten
Kantoorpanden en multifunctionele gebouwen hebben een grote impact op onze stedelijke omgeving.
De complexiteit in functioneel en bouwtechnisch opzicht is toegenomen. Daarbij ook de eisen en wens
om een verlaagd energieverbruik te realiseren bij al in de ontwerpfase en het beheervan deze gebouwen, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid en het comfort van de gebruikers. De topklasse oplossingen van Armacell voor de isolatie van apparatuur besparen energie, helpen de bedrijfskosten te
verlagen en leveren een bijdrage aan een veiligere en comfortabelere omgeving in kantoorgebouwen.
Ons streven is om een duurzame meerwaarde voor uw klanten te creëren.
www.armacell.nl

02 OVER ARMACELL

OPLOSSINGEN VOOR ENERGIEBESPARING.
Wij zijn uitvinders van flexibele schuimen voor de isolatie van
apparatuur en vooraanstaand leverancier van technische
schuimen. Onze lichtgewicht thermische, akoestische en
mechanische oplossingen bieden duurzame toegevoegde waarde
voor onze klanten. Innovatie en een ondernemerschap zijn een
integraal onderdeel van ons DNA. Wij zoeken naar
vooruitstrevende oplossingen en willen nieuwe technologieën
lanceren met behulp van alternatieve bronnen of natuurlijke
grondstoffen. Elke dag weer leveren onze producten wereldwijd
een belangrijke bijdrage aan energie-efficiëntie en maken
daarmee het verschil.
Wij bieden oplossingen voor de uitdagingen van tegenwoordig,
zoals energie-efficiëntie, akoestisch comfort, gewichtsreductie
en de globalisering van bronnen voor voedsel. Onze producten
blinken uit qua functionaliteit en installatiegemak.
Armacell. Een merkbaar verschil. Wereldwijd.
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ENERGIE-EFFICIËNTIE
EN HET GEBRUIKERSCOMFORT
OPTIMALISEREN
Bijna 20% van de totale uitgaven voor kantoorpanden zijn te wijten aan
energiekosten. Een aanzienlijke kostenpost die om aandacht vraagt.
Hoewel kantoorgebouwen tot wel 70% efficiënter kunnen worden bij
gebruik van de middelen die tegenwoordig beschikbaar zijn, is er nog
veel ruimte om energie en geld te besparen.
Het isoleren van mechanische voorzieningen is één van de meest
eenvoudige en efficiënte manieren om in gebouwen energie te
besparen. Met de isolatieoplossingen van Armacell kunnen de
energiekosten van kantoorgebouwen nog tal van jaren worden
verminderd.

INHOUD
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03 Energie-efficiëntie en het
gebruikerscomfort optimaliseren
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VERDER DAN GROEN ALLEEN

06 	Betrouwbare bedrijfsvoering
op de lange termijn

Architecten, projectontwikkelaars
en bouwkundigen hebben het
verband tussen gebouwen en de
gezondheid van hun gebruikers
herkend en ontwerpen plaatsen waar
werknemers productiever zijn, minder
gestrest zijn en minder kans lopen om
ziek te worden. Het kantoorontwerp
na de pandemie zal hygiëne centraal
moeten stellen bij de planning van de
werkplek.
Van het tegengaan van vocht
en het bieden van bescherming
tegen bacteriegroei, tot het
verhogen van het comfort op
kantoor en het implementeren
van milieuoverwegingen: de juiste
vorm van isolatie is een belangrijke
factor voor de performance van
een kantoorgebouw. ENERGIEEFFICIËNTIE en een positieve
kantoorbeleving in evenwicht brengen,
is essentieel bij de creatie van
optimale werkruimten. Bij het bepalen
van isolatiematerialen moet rekening
worden gehouden met doelstellingen

voor AKOESTISCH COMFORT,
BETROUWBARE BEDRIJFSVOERING,
HYGIËNE en VEREISTEN AAN
DE BINNENLUCHT, alsmede
BRANDVEILIGHEID.

08 Verbeterde akoestiek op kantoor

De isolatieoplossingen van Armacell
zijn vezel- en stofvrij. Ze zorgen voor
meer comfort voor werknemers, een
snelle amortisatie en ze beperken
het risico van stilstand als gevolg
van ongepland onderhoud. Met onze
eenvoudig te installeren oplossingen
kan alles zelfs tijdens een renovatie
gewoon blijven doordraaien.
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HYGIËNE
VOORSCHRIFTEN

ENERGIEEFFICIËNTIE

CITIC TOWER
Beijing (China)

Facilitaire diensten
nemen bijna

80%

van de energiebehoefte
van bedrijfspanden
in beslag

Tot

75%

energiebesparing
met Armacell
isolatie*

Voor een mega gebouw, is
betrouwbare isolatie van
de uitrusting essentieel om
energie-efficiënt te kunnen
werken. De Citic Tower in
Beijing, in de volksmond ook
wel China Zun genoemd, is
met 108 etages en 528 meter
het hoogste gebouw in de
hoofdstad van China en het op
acht na hoogste bouwwerk ter
wereld. Het boegbeeld van de
gedetailleerd geplande centrale
zakenwijk van 30 hectare in
Beijing heeft de LEED®-CS
Gold Pre-certificering en de
China Certificate of Green
Building Label-Three Star
verkregen. Omdat energieefficiëntie centraal stond
bij het optimaliseren van
het ontwerp en de bouw van
de voorzieningen, kreeg
Armacell de opdracht om 7.000
kubieke meter ArmaFlex® te
leveren voor de isolatie van
de koudwaterleidingen en
luchtkanalen van de HVACsystemen van China Zun.

ArmaFlex

* In standaardtoepassingen met een isolatiedikte van 19 mm
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HOGERE ENERGIE-EFFICIËNTIE
MET ARMAFLEX THERMISCHE ISOLATIE
De wereldwijde bouwsector groeit in een
ongekend tempo. Volgens het internationaal
energieagentschap wordt de volgende veertig
jaar 230 miljard vierkante meter nieuwbouw
gebouwd – waarmee elke week het oppervlak
van Parijs aan onze planeet wordt toegevoegd.
Ongeveer 75% van de gebouwen in Europa
is niet energie-efficiënt. Het verbeteren
van de energie-efficiëntie van nieuwe en
bestaande kantoorgebouwen biedt dan
ook een enorme kans op energiebesparing
en bezuiniging. Ruimteverwarming is het
belangrijkste eindgebruik, waarbij de behoefte
aan koeling snel toeneemt. Moderne glazen
gevels die een hoge natuurlijke lichtinval in
kantoorcomplexen mogelijk maken, vergroten
de behoefte aan verwarming in de winter en
koeling in de zomer.
Het goede nieuws hierbij: met behulp
van de energiebesparende middelen
die tegenwoordig beschikbaar zijn,
kan de energiebehoefte van een nieuw
kantoorgebouw tot wel 70% verlaagd worden.
In een gemiddeld kantoorgebouw nemen
verwarming, koeling, ventilatie, warm water
en verlichting ongeveer 80% van het totale
energieverbruik voor hun rekening. Dat
maakt deze systemen het beste doelwit voor
energiebesparing. Duurzame kantoorpanden
kunnen in werkelijkheid voordeliger uitvallen
op het gebied van bouw, bedrijfsvoering en
onderhoud. Ze kunnen aanzienlijk meer
winst genereren en alle belanghebbenden
economische voordelen bieden.

ONZE OPLOSSINGEN
Gebruik maken van het grote energiebesparingspotentieel in nieuwe en
bestaande Horeca gelegenheden levert
voordeel op in de vorm van lagere energiekosten en minder CO2 uitstoot.
Onze isolatieoplossingen
maken tegen relatief
weinig kosten aanzienlijke
energiebesparingen
mogelijk. Doorgaans denkt
men dat energieverlies vooral kan worden
voorkomen door de buitenkant van een
gebouw goed te isoleren. Ten onrechte.
Want zelfs in moderne, goed geïsoleerde
gebouwen treden aanmerkelijke
energieverliezen op door een niet- of slechtgeïsoleerde technische infrastructuur.

Hoogwaardige isolatie van mechanische
apparatuur is één van de meest efficiënte
en eenvoudige manieren om in gebouwen
energie te besparen.
ArmaFlex is onze grote troef. Dit uiterst
flexibele, lichte isolatiemateriaal heeft een
gesloten celstructuur, waarin een gering
warmtegeleidingsvermogen samengaat
met een ingebouwde condensbarrière.
Een onafhankelijke levenscyclusanalyse
(LCA) toonde aan, dat ArmaFlex
140 keer meer energie bespaart dan nodig
is voor haar productie. Er bestaat geen
andere energiebesparende maatregel, die
zichzelf zo snel terugbetaalt.

ArmaFlex
bespaart

140

keer meer energie
dan nodig is
om het te maken

BETROUWBARE
BEDRIJFSVOERING
OP DE LANGE TERMIJN

CUBE
Münster (Duitsland)

10
jaar

betrouwbare
bedrijfsvoering
met het ArmaFlex
Systeem

Modern, transparant, uitzonderlijk.
Glazen vierkanten die uit de voorgevel
steken en over de havenpromenade
hangen, zijn het architectonische
highlight van het kantoorcomplex
Cube dat in 2007 in Münster werd
gebouwd. Ook de technische isolatie is
voortreffelijk: de verwarming, warmen koudwaterleidingen zijn geïsoleerd
met SH/ArmaFlex om energieverlies
te voorkomen. Koelwaterleidingen
werden tegen condensvorming
beschermd met AF/ArmaFlex en er
werden brandwerende afdichtingen
gecreëerd met ArmaFlex Protect.
Tubolit® AR Fonoblok vermindert
de overdracht van contactgeluid
uit de afvalwaterleidingen. Het
installeren van producten van
Armacell als systeem zorgt voor hoge
energiebesparingen, betrouwbare
brandbeveiliging en beperking van
contactgeluid. Dat functioneert nu al
meer dan 10 jaar voortreffelijk.

AF/ArmaFlex
SH/ArmaFex
Tubolit
ArmaFlex Protect
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BETROUWBARE BEDRIJFSVOERING
OP DE LANGE TERMIJN
BESTENDIGHEID IS
CRUCIAAL BIJ
KANTOORGEBOUWEN.
DE POTENTIËLE
KOSTEN VAN STILSTAND
ZIJN TE HOOG OM ZE TE
NEGEREN.

Het scheppen van een goede ervaring voor medewerkers is essentieel om werk
mogelijk te maken dat meerwaarde oplevert. Volgens het Massachusetts Institute
of Technology (MIT) levert een positieve werkervaring hogere betrokkenheid op, een
hoger niveau van innovatie en tot maximaal vier keer hogere winstmarges. Thermisch
comfort en de kwaliteit van de binnenlucht zijn fundamenteel voor een aangenaam
kantoor en dientengevolge ook voor de prestaties van medewerkers. Een storing in de
verwarming, de ventilatie, de airconditioning of de sanitaire voorzieningen zal het werk
in een kantoorgebouw meestal niet volledig stilleggen, maar kan wel leiden tot een
onaangename werkomgeving die de productiviteit belemmert. De uitvaltijd kan leiden tot
omzetverlies en reputatieschade.
Voor technische installaties is condensvorming de grootste vijand. Ontstaat er vocht
op leiding-oppervlakken, of dringt er waterdamp binnen in het isolatiemateriaal, dan
faalt het isolatiesysteem. Vochtigheid veroorzaakt veel ellende. Dat houdt niet op met
verminderde thermische prestaties als gevolg van vochtopname. Schimmel, corrosie,
structurele schade, druppelend water uit verlaagde plafonds of procesonderbrekingen
vanwege onderhoud leiden al snel tot torenhoge kosten.

BETROUWBARE,
SNELLE EN
EENVOUDIGE
INSTALLATIE

Frank Hoffmann

Managing Director van
Hermann Hoffmann GmbH (Münster, Duitsland)

“

Wij installeren al tientallen jaren met groot
succes producten van Armacell om technische
installaties te beschermen tegen energieverlies,
condensvorming, corrosie en geluidsemissies.
Kwaliteit en service waar u op kunt vertrouwen.

ArmaFlex is isolatiemateriaal met gesloten
celstructuur, en heeft een hoge weerstand
tegen waterdampdiffusie.
Voorzieningen worden tijdens
hun gehele gebruiksduur
afdoende beschermd
tegen condensvorming en
energieverlies.
Wij leveren systemen waarvan de
afzonderlijke componenten naadloos op
elkaar aansluiten en die als compleet
pakket worden getest. ArmaFix pijphangers,
onze ArmaFlex Protect en andere
passieve brandbeveiligingsoplossingen,
flexibele Arma-Chek® en ArmaFlex lijmen
completeren en versterken het systeem, en

“

ONZE OPLOSSINGEN

waarborgen samen de werking op lange
termijn.
Om zeker te zijn van een professionele
installatie ontwikkelden we een
uniek concept: getrainde ArmaFlex
installatiepartners kunnen door Armacell
worden gecertificeerd en krijgen een
verlengde garantie op AF/ArmaFlex
producten. In veel Europese landen wordt
deze Armacell-certificering al beschouwd
als een kwaliteitszegel op zich.

AKOESTISCH
COMFORT

LA TOUR LA
MARSEILLAISE

@Jérome Cabanel voor VINCI Construction France

Marseille (Frankrijk)

30 tinten blauw, wit en rood: de
kantoortoren “La Marseillaise”
doet denken aan de Franse vlag
en de typische kleuren van de
regio.
Door te streven naar
uitstekende milieuwaarden
(HQE Excellent
en Leed Gold certificeringen)
zet dit nieuwe baken een
belangrijke stap in de richting
van duurzame ontwikkeling.
Een belangrijke vereiste in de
specificatie was akoestisch
comfort. De keuze viel op
isolatie met ArmaComfort®
Alu Plus om het geluid van
de waterafvoerleidingen te
dempen.

ArmaComfort Alu Plus
ArmaFlex

Geluids
reductie van

22 dB(A)

met ArmaComfort
AB Alu Plus op
horizontale pijpen

@Jérome Cabanel voor VINCI Construction France
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VERBETERDE AKOESTIEK OP KANTOOR
VERHOOGT DE PRODUCTIVITEIT
Geluidsoverlast is de meest storende factor voor het merendeel van de
medewerkers die werken in een open kantoorruimte. Akoestiek heeft invloed
op onze prestaties. Een geluidsniveau van 60 tot 65 dB is heel gebruikelijk in
open kantoorruimten, wat duidelijk boven de 55 dB ligt die aanbevolen is voor
intellectueel werk. Door werkplekken te creëren met een goede akoestiek, zijn
een betere communicatie, concentratie en productiviteit mogelijk, kan stress
verminderd worden, zodat medewerkers in het algemeen tevredener worden.

Wij nemen
een reductie
waar van

10 dB

Prestaties
dalen tot wel

66%

de helft van
het geluid

als gevolg van
afleiding
door lawaai

EEN RUSTIGER
WERKPLEK KAN DE
TEVREDENHEID VAN
MEDEWERKERS
VERHOGEN EN DE
EFFECTIVITEIT VAN
DE WERKPLEK
VERGROTEN.

ONZE OPLOSSINGEN
Wij bieden totaaloplossingen voor betere
geluidsbeheersing van mechanische
apparatuur en gebouwelementen. Wij
leveren een effectief instrument voor
geluidsabsorptie of -demping en
akoestische verbeteringen
kunnen vaak samengaan
met de vereiste thermische
isolatie.

Op kleine pijpdiameters hebben onze
ArmaFlex en Tubolit producten zeer
goede eigenschappen met het oog op
structuurgeluidsisolatie. Als systeem
met ArmaFix pijphanger maakt ArmaFlex
pijpen en leidingen akoestisch los van de
gebouwconstructie en voorkomt zo de
overdracht van contactgeluid naar het
gebouw. Onze hoogwaardige, meerlaagse
ArmaComfort AB oplossingen zorgen niet

alleen voor geluidsreductie, maar ook voor
akoestische loskoppeling van afvalwateren regenwaterleidingen. Onze nieuwste
innovatie creëert nieuwe soorten akoestische
barrières, ultradun en met een uitstekende
transmissiereductie. ArmaComfort Barrier
producten maken het mogelijk om in
nieuwe en bestaande bouwconstructies
en mechanische apparatuur geluid
ruimtebesparend te dempen. ArmaComfort
oplossingen zijn flexibel en makkelijk te
installeren. Onze hoogwaardige producten
hebben de hoogste brandclassificatie
(B-s1,d0) voor organische materialen.
Voor toepassingen waarbij een hoge
geluidsabsorptie vereist is, zoals behuizingen
voor noodstroomaggregaten, warmtepompen
en energiecentrales, vormt het opencellige
akoestische schuim ArmaSound® RD de
perfecte oplossing.

In vergelijking met traditionele
producten, zorgen onze meerlaagseArmaComfort AB producten voor een hogere geluidsdemping
bij geringere
muurdiktes.

HYGIËNE
VOORSCHRIFTEN

EMPIRE STATE BUILDING
New York (VS)

Onze stofen vezelvrije isolatie
geeft bescherming
tegen microorganismen

Een icoon als het Empire
State Building gaat met de
tijd mee. Het uitvoerige LEED
Gold certificeringsproces
hield in dat alle sectoren
van het gebouw zorgvuldig
werden getoetst om de
potentiële energiebesparing
te identificeren. Hoewel
ArmaFlex al jaren eerder
op de luchtkanalen was
geïnstalleerd, hoefde het
niet vervangen te worden. De
vezelvrije isolatie was (en is
nog steeds) energie-efficiënt
en biedt bescherming van de
kwaliteit van de binnenlucht en
een geluiddempende werking.

ArmaFlex
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SAMEN MET
ARMACELL KUNNEN
KANTOORFACILITEITEN
EEN OPTIMALE
BINNENLUCHTKWALITEIT
REALISEREN.

GEZONDHEID, WELZIJN EN PRODUCTIVITEIT
Een gezonde werkplek is essentieel voor de productiviteit van medewerkers en het
succes op de lange termijn van elk bedrijf. De luchtkwaliteit in kantooromgevingen
varieert en gebruikers kunnen blootgesteld zijn aan een reeks schadelijke stoffen in de
lucht, zoals stof, irriterende stoffen, ziekteverwekkers, onaangename geuren, schimmel
en andere verontreinigingen. Overtollig vocht in combinatie met stof en vuil vormt
de ideale voedingsbodem voor
microbiële groei. De gevolgen van
een slechte binnenluchtkwaliteit
voor de gezondheid – van
ademhalingsproblemen tot infecties

Onbeschermd
oppervlak

– zijn alom bekend. Zoals studies
hebben aangetoond, kunnen
een betere ventilatie en meer
toevoer van frisse buitenlucht
de productiviteit met wel 11%
verhogen.

Beschermd met
Microban®

Armacell is de enige fabrikant van flexibel
technisch isolatiemateriaal, die anti-microbiële
bescherming integreert in zijn hoogwaardige
producten: AF/ArmaFlex en SH/ArmaFlex zijn
voorzien van Microban®. Deze anti-microbiële
additieven bieden 'proactieve' bescherming tegen
schadelijke bacteriën, schimmels en meeldauw.

ONZE OPLOSSINGEN
De stof- en vezelvrije ArmaFlex producten
bieden bescherming tegen microorganismen. Het kost microben
veel meer moeite om zich te
nestelen op het gladde, nietporeuze oppervlak van het
elastomere materiaal, dan in
mineraalvezels met een open
celstructuur. En ze vinden er al evenmin
de voedingsstoffen die ze voor hun groei
nodig hebben.
Dankzij de gesloten microcelstructuur
en de hoge weerstand tegen
waterdampdiffusie zorgt ArmaFlex isolatie
voor een betrouwbare bescherming tegen
condensvorming en het binnendringen van
vocht. Bovendien heeft het een extreem
lage VOS-uitstoot en kan het een bijdrage

leveren aan certificeringsprogramma's voor
groene gebouwen. Grote kantoorgebouwen
kunnen een bepaald risico vormen van
infecties met legionellabacteriën. Als een
gevolg van de shutdown wegens de COVID19-pandemie kon de watertemperatuur
in sanitaire voorzieningen van nietoperationele gebouwen dalen, waardoor
het risico op groei en verspreiding van
legionella en andere biofilm-gebonden
bacteriën kan toenemen. Onze ArmaFlex
en Tubolit isolatie beschermt koud- en
warmwaterleidingen tegen onaanvaardbare
temperatuurschommelingen die kunnen
resulteren in legionellabesmettingen en
pseudomonas aeruginosa-bacteriën.

BRAND
VEILIGHEID

10

keer minder
rookontwikkeling
met ArmaFlex
Ultima

BRAND KAN NOOIT
VOLLEDIG
UITGESLOTEN
WORDEN EN
ONTSTAAT ALTIJD
ONVERWACHT. UW
MEDEWERKERS EN
UW INVESTERING
BESCHERMEN TEGEN
HET UITBREKEN VAN
BRAND IS CRUCIAAL.

BRANDBEVEILIGING HEEFT
DE HOOGSTE PRIORITEIT
Eigenaars van een bedrijf denken er
meestal niet aan dat een brand hun bedrijf
of kantoorgebouw zou kunnen vernietigen.
Ze maken zich meer zorgen over minder
tastbare bedreigingen, zoals neerwaartse
trends in hun bedrijfstak of in de economie.
Als een bedrijfsgebouw wordt getroffen door
brand kan dit grote verliezen veroorzaken.
Volgens de National Fire Protection
Agency in de VS werden er in 2018 112.000
branden in niet-residentiële gebouwen
en een verlies van 778 miljoen dollar aan
winkel- en kantoorgebouwen gemeld. In
kantoorgebouwen breekt een brand meestal
uit tijdens kantooruren, waardoor het leven
en de gezondheid van medewerkers in gevaar
zijn.
Bij brand is rook een veel grotere bedreiging
dan het vuur zelf: 95% van de slachtoffers
overlijden bij een brand als gevolg van het
inademen van rook. Als er brand uitbreekt in
een gebouw, kan een lage rookdichtheid het
verschil uitmaken tussen leven en dood.

ISOLATIEOPLOSSINGEN VOOR KANTOOR 13

OSTERWALDER TOWER
Zürich (Zwitserland)

Een geslaagde symbiose van ruimteplanning en energie-efficiëntie toont de Osterwalder
Tower – een nieuw, modern herkenningspunt in het noorden van Zürich. Het
asymmetrische, dubbele gebouw is gecertificeerd volgens de Swiss Minergie standaard.
Brandbeveiliging had bij de planning de hoogste prioriteit: ArmaFlex Ultima werd gebruikt
voor isolatie van de koel- en sanitaire installaties en de pijpleidingen werden afgedicht met
ArmaFlex Protect.

ArmaFlex Ultima
ArmaFlex Protect

Michael Doswald

Gedelegeerde van de Raad van Bestuur en CEO
van Osterwalder Immobilien Zürich AG

“

We nemen altijd graag de nieuwste technologie
op in onze planning. In het geval van een brand
zet ArmaFlex Ultima slechts een minieme
hoeveelheid rook vrij en voldoet aan de
ecologische en gezondheidseisen van MinergieEco.

“

ONZE OPLOSSINGEN
Bij Armacell staat veiligheid voorop en is
maximale betrouwbaarheid cruciaal. Onze
systemen verhogen de
brandveiligheid in gebouwen.
Door brand- en rookrisico’s te
beperken, verbeteren ze
zichtbaarheid en ademhaling.
Daardoor ontstaat er meer tijd
en ruimte om een brandend
gebouw veilig te evacueren.
Met ArmaFlex Ultima hebben we een
nieuwe veiligheidsstandaard in technische
isolatie neergezet. Op basis van de
gepatenteerde ArmaPrene® technologie
is ArmaFlex Ultima het eerste flexibele
technische isolatiemateriaal ter wereld met
brandklasse BL-s1,d0. In vergelijking met
een standaard elastomeer product geeft
het brandwerende isolatiemateriaal 10 keer
minder rookontwikkeling.

Om te voorkomen dat brand zich een weg baant van de ene
naar de andere ruimte, is passieve brandbeveiliging van
grote waarde voor de veiligheid in de Kantoor faciliteiten.
Het ArmaFlex Protect en ArmaProtect systeem heeft
brandwerende componenten die pijpdoorvoeringen in
brandwerende wanden of vloeren afsluiten.

14 TOT UW DIENST

TOT UW DIENST
Bij Armacell streven we in alles naar een buitengewone
klantervaring. Wij kennen de uitdagingen in de
hedendaagse bouwsector en helpen u graag uw
projecten succesvol af te ronden. Met onze allround
dienstverlening ondersteunen wij u van ontwerpfase tot
oplevering. Bij Armacell stellen we alles in het werk om
te zorgen dat uw project soepel wordt afgewikkeld.

ARMACELL
APPLICATIETRAINING

ARMWIN – PROFESSIONELE
ISOLATIEBEREKENINGEN

Geen enkel ander isolatiemateriaal laat zich
zo betrouwbaar, netjes, eenvoudig en snel
installeren als een ArmaFlex oplossing.
Om ervoor te zorgen dat onze thermische
en akoestische isolatiematerialen naar
behoren worden geïnstalleerd, heeft
Armacell duizenden installateurs over de
hele wereld getraind in het aanbrengen
ervan. Wij hebben gespecialiseerde
trainingscentra op veel locaties en bieden
ook waardevolle ondersteuning ter
plaatse. Talloze isoleerders volgen ieder
jaar onze cursussen voor het installeren
van onze producten en ontvangen het
installatiecertificaat van Armacell.

Aan de hand van de app kunt u met
onze krachtige ArmWin-software alle
gangbare technische berekeningen in
HVAC-toepassingen uitvoeren – zelfs op de
bouwlocatie. U kunt niet alleen eenvoudig de
minimaal benodigde isolatiedikte bepalen
voor condensatieregeling, maar ook de
oppervlaktetemperatuur, de warmtestroom,
de temperatuurveranderingen in vloeiende
en stationaire media, de bevriezingstijden
voor waterleidingen en de meest voordelige
isolatiediktes, d.w.z. die met de kortste
terugverdientijd.

EPD's VOOR DUURZAME
BOUWKUNDIGE BEOORDELING
Armacell is de eerste producent van
flexibele technische isolatiematerialen die
onafhankelijke milieuproductverklaringen
(EPD’s) kan overhandigen. Ze zijn gebaseerd
op een onafhankelijke levenscyclusanalyse
(LCA) en vormen de sleutel tot het
ontwerpen van groene gebouwen conform
groene bouwschema's, zoals LEED®,
BREEAM®, DGNB, HQM, en andere.
ArmWin
Alle technische
isolatieberekeningen in één
tool.

BIM PLUG-IN VOOR PLANNING VAN
TECHNISCHE ISOLATIE

De toekomst van de bouw is digitaal:
Business Information Modelling (BIM) zorgt
dat gebouwen digitaal gepland, gebouwd en
geëxploiteerd kunnen worden, van ontwerp
tot inbedrijfstelling, onderhoud, sloop
en afvalverwijdering. De BIM plug-in van
Armacell is naadloos geïntegreerd in het
AutoDesk® Revit® programma en verschaft
belangrijke productinformatie. De software
heeft direct toegang tot de benodigde
gegevens in het model en ondersteunt de
gebruiker bij productkeuze en -configuratie.
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KANTOORGEBOUWEN OVER DE HELE
WERELD VERTROUWEN OP ONZE
BEWEZEN OPLOSSINGEN
STAAT
Een paar voorbeelden van succesvolle projecten.
// China
Citic Tower, Beijing
KK100, Shenzhen
Guangzhou International Finance Centre (ICF)
// Tsjechische Republiek
BB Centrum, Praag
Main Point Karlin, Praag
// Frankrijk
La tour la Marseillaise, Marseille
Poste du Louvre, Parijs
Grand Central Saint Lazare, Parijs
Tour Alto, Parijs
Pont d’Issy, Parijs
Urban Garden, Lyon
Archipel, Nanterre
// Duitsland
Airbus, Ingolstadt
Arcadia Stern, Düsseldorf
B:HUB, Berlijn
Bayrischer Rundfunk, München
Beiersdorf Campus, Hamburg
Cube, Münster
DB Tower, Frankfurt
FOUR, Frankfurt
Multiscale Imaging Centre (MIC), Münster
Nobilia, Paderborn
Olympus Campus, Hamburg
Stream Tower, Berlijn
// Saoedi-Arabië
MOI Headquarters, Jeddah
// Koeweit
KIPIC Al-Zour NRP, Zour
Gulf Consult, Koeweit-Stad
// Nederland
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, Warschau
West Station, Warschau
Posejdon, Szczecin
Varso, Warschau

// Roemenië
Swan Office & Technology Park, Boekarest
Skanska – Campus & Equilibrum, Boekarest
The Mark, Boekarest
AFI Park, Brasov
Park Lake, Boekarest
Orhideea Tower, Boekarest
The Bridge, Boekarest
// Zweden
Sergelhuset, Stockholm
SKF Hoofdkantoor, Göteborg
Sveriges Radio Hoofdkantoor, Stockholm
SKY City Office One, Stockholm
Urban Escape, Stockholm
Vattenfall Hoofdkantoor, Solna

VAN DIENST

// Verenigd Koninkrijk
Goldman Sachs HQ, Londen
Devonshire Square Offices, Londen
Atlantic Square, Glasgow
Central Capital Square Offices, Cardiff
Calendar Park 3 Towers, Falkirk
// VS
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-Stad

// Slowakije
Zuckermandel, Bratislava
// Singapore
Fusionopolis
SBF Center
ARC 380
// Spanje
Torre Caleido, Madrid
Edificio Oficina Airbus, Getafe
Complejo Oficina A2 Plaza, Madrid
Edifico oficinas M-30, Madrid
Edificio Zara.com, Arteixo
// Zwitserland
Osterwalder Tower, Zürich
// Turkije
Vadikoru, Istanboel
Seba Flats, Istanboel
Nevbahar, Istanboel
Vadi, Istanboel
Seba Flats, Ayazağa
Central Balat, Bursa
Sinpaş Kağıthane Flats, Istanboel
La Marin, Istanboel
// Verenigde Arabische Emiraten
Jafza-3, Dubai
Bee’ah Headquarters, Dubai
GV11, Dubai
Sol Bay Tower, Dubai

SLIMME OPLOSSINGEN
VOOR UW BUSINESS
Profiteer van de voordelen
van onze voortreffelijke
klantenservice.
Over de hele wereld
vertrouwen onze afnemers
op de steun van
verkoopmedewerkers,
technische consulenten en
toepassingstechnici.
Uw project verlangt meer.
U verdient de beste
oplossing. Maak gebruik van
Armacell's originele
thermische en akoestische
oplossingen met gesloten
celstructuur.

Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die zijn behaald onder specifieke condities volgens de betreffende testnormen. Armacell
neemt alle voorzorgsmaatregelen om deze gegevens en technische informatie up-to-date te houden, maar doet of geeft geen enkele toezegging of garantie,
expliciet of impliciet, met betrekking tot nauwkeurigheid, inhoud of volledigheid van deze gegevens en technische informatie. Armacell neemt ook geen
enkele aansprakelijkheid op zich ten aanzien van een persoon, voortvloeiend uit het gebruik van deze gegevens of technische informatie. Armacell behoudt
zich het recht voor om dit document op elk moment in te trekken, te wijzigen of aan te passen. De klant is er zelf verantwoordelijk voor dat gecontroleerd
wordt of het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De verantwoordelijkheid voor professionele en correcte installatie en naleving van de relevante
bouwvoorschriften ligt bij de klant. Dit document vormt geen juridisch aanbod of contract en maakt er ook geen deel van uit. Door het bestellen/afnemen van
de producten aanvaardt u de Algemene Verkoopvoorwaarden van Armacell voor uw betreffende regio. U kunt hiervan een exemplaar aanvragen als u deze nog
niet hebt ontvangen.
Uw vertrouwen betekent bij ons van Armacell werkelijk alles. Wij willen u dus laten weten welke rechten u hebt, zodat u eenvoudiger kunt begrijpen welke
informatie wij verzamelen en waarom. Als u wilt weten hoe wij uw gegevens verwerken, raadpleeg dan onze verklaring over ons Privacybeleid.
© Armacell, 2020. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken met ® of TM zijn handelsmerken van de Armacell Group. MICROBAN® is een geregistreerd handelsmerk van Microban Products Company en wordt hier met toestemming gebruikt. LEED® staat voor Leadership in Energy and Environmental Design™. LEED®
en het bijbehorende logo is een handelsmerk van de U.S. Green Building Council® en wordt hier met toestemming gebruikt. UL, de UL logo's en het UL-merk zijn
handelsmerken van UL LLC © 2013.
AutoDesk® and Revit® zijn geregistreerde handelsmerken van Autodesk, Inc.
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OVER ARMACELL
Als uitvinder van flexibel schuim voor de isolatie van apparatuur en als marktleider op het gebied van speciaal ontwikkelde
schuimen, ontwikkelt Armacell innovatieve en veilige thermische, akoestische en mechanische oplossingen die een
duurzame meerwaarde voor afnemers opleveren. De producten van Armacell leveren een belangrijke bijdrage aan
de internationale energie-efficiëntie en zorgen dagelijks overal ter wereld voor een beslissend verschil. Met 3.135
medewerkers en 24 productiefaciliteiten in 16 landen is de onderneming actief in twee hoofdsectoren: 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

