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TERMISK OG AKUSTISK BESKYTTELSE SAMT BRANNSIKRING

Kontorbygg 
Kontorbygg og flerbruksbygg har en viktig rolle i urbane miljøer. Med deres voksende 
funksjonelle og strukturelle kompleksitet, krever effektiv design og drift av disse 
byggene at energiforbruket må reduseres uten at det går på bekostning av sikkerheten 
og komforten til brukerne. Armacells løsninger for isolering av utstyr sparer energi, 
bidrar til å redusere driftsutgiftene og bidrar til en sikrere og mer komfortabelt miljø i 
kontorbygg. Bærekraftig verdi for våre kunder.



LØSNINGER SOM MULIGGJØR REDUKSJON AV 
ENERGIFORBRUK.

Det var vi som fant opp fleksibelt skum for isolering av utstyr, og vi 
er en ledende leverandør av byggeskum. Våre termiske, akustiske og 
mekaniske lettvektsløsninger skaper bærekraftig verdi for kundene 
våre. Innovasjon og entreprenørskap er en viktig del av vårt DNA. Vi 
utvikler industriledende løsninger og har som mål å tilby nye 
teknologier som bruker alternative ressurser eller naturlig råstoff. 
Produktene våre bidrar betydelig til global energieffektivitet og gjør 
en forskjell – hver eneste dag og over hele verden. 

Når det gjelder de virkelig store utfordringene – for eksempel 
energieffektivitet, akustisk komfort, vektreduksjon og globalisering 
av mat- og legemiddelforsyningen, skiller produktløsningene våre 
seg positivt ut både med hensyn til funksjonalitet og enkel 
installering.

Armacell. Gjør en forskjell i verden.
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Nesten 20 prosent av driftskostnadene på et standard kontorbygg 
brukes på energi. Dette er en betydelig kostnad man bør se 
nærmere på. Mens kontorbygg kan bli 70 prosent mer effektive 
med bruk av dagens teknologi, finnes  
det et betydelig potensial for redusert energiforbruk og reduserte 
kostnader. 

Isolering av mekanisk utstyr er en av de enkleste og mest effektive 
måtene å spare energi på i bygninger. Med isolasjonsløsningene fra 
Armacell kan kontorbygg redusere energikostnadene i mange år 
fremover.

Arkitekter, eiendomsutviklere og 
byggingeniører har sett koblingen 
mellom bygninger og brukernes 
helse, og har designet bygninger hvor 
brukerne blir mer produktive, mindre 
stresset og har lavere sannsynlighet 
for å bli syke. Fremtidens 
kontordesign vil måtte sette hygiene 
i sentrum for all planlegging av 
kontorarbeidsplasser. 

Riktig type isolasjon i kontorbygg 
spiller en viktig rolle for å forebygge 
fukt og bakterievekst i hygienekritiske 
miljøer, øke pasientkomforten 
og skåne miljøet. Riktig balanse 
mellom ENERGIEFFEKTIVITET og 
kontoropplevelsen er avgjørende 
i arbeidet med å skape optimale 
kontorarbeidsplasser. Ved 
spesifisering av isoleringsmaterialer 
bør krav til AKUSTISK KOMFORT, 
DRIFTSSIKKERHET, HYGIENE og 
INNEKLIMA samt BRANNSIKKERHET 
inngå.
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Armacells isolasjonsløsninger er 
fiber- og støvfrie. De sikrer økt 
komfort for ansatte og reduserer 
risikoen for nedetid som følge av 
ikke-planlagte vedlikeholdsarbeider. 
Med våre installasjonsvennlige 
løsninger er det dessuten fullstendig 
uproblematisk å renovere bygningen 
samtidig som driften går som 
normalt.

ENERGI- 
EFFEKTIVITET 

LANGVARIG PÅLITELIG  
OG SIKKER DRIFT

KRAV TIL  
HYGIENE

AKUSTISK 
KOMFORT

BRANN- 
SIKKERHET

OPTIMALISERT ENERGIEFFEKTIVITET  
OG KOMFORT FOR BRUKERNE 



CITIC TOWER

Beijing (Kina)
For et flott bygg er det 
helt avgjørende sikre høy 
energieffektivitet ved hjelp av 
riktig isolering. Det 108 etasjer 
og 528 meter høye Citic Tower 
i Beijing, kjent som China Zun, 
er den høyeste bygningen i 
den kinesiske hovedstaden og 
den niende høyeste i verden. 
Tårnet er selve flaggskipet 
i Beijings nøye planlagte 
sentrale forretningsdistrikt 
på 30 hektar, og det har 
oppnådd både LEED®-CS 
Gold Pre-sertifiseringen og 
China Certificate of Green 
Building Label-Three Star.  
Energieffektivitet var nøkkelen 
til å optimalisere design og 
konstruksjon, og Armacell 
leverte 7000 kubikkmeter 
ArmaFlex® til isolering av 
kaldtvannsrør og luftekanaler i 
China Zuns HVAC-systemer.

ENERGI- 
EFFEKTIVITET

ArmaFlex

Bygningstjenester  
står for nesten 

av energiforbruket i  
næringsbygg

80 %
Opptil 

energibesparelser 
med Armacell-

isolering*

75 %

* I standard kaldbruksområder   
med en isoleringstykkelse på 19 
mm
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Den globale byggindustrien vokser som 
aldri før. Ifølge tall fra Det internasjonale 
energibyrået vil det bli satt opp bygninger som 
tilsvarer 230 milliarder kvadratmeter i løpet 
av de neste 40 årene, dette er et areal som 
tilsvarer arealet av Paris som tilkommer hver 
eneste uke. Rundt 75 prosent av europeiske 
bygninger er ikke energieffektive. Forbedring 
av energieffektiviteten i nye og eksisterende 
kontorbygg representerer derfor en stor 
mulighet til både redusert energiforbruk og 
reduserte kostnader. Oppvarming er den den 
viktigste driveren, mens kostnadene til kjøling 
er i rask økning. Moderne glassfasader 
som slipper store mengder dagslys inn i 
bygningskomplekser øker  
behovet for oppvarming om vinteren og kjøling 
om sommeren. 

Den gode nyheten: Ved å bruke den 
energibesparende teknologien som er 
tilgjengelig i dag, kan energibehovet i nye 
kontorbygninger reduseres med opptil 
70 prosent. I et vanlig kontorbygg står 
oppvarming, kjøling, ventilasjon, varmtvann 
og belysning for nesten 80 prosent av det 
samlede energiforbruket, og disse systemene 
har derfor også størst potensial for 
energibesparelser. Bærekraftige kontorbygg 
kan faktisk være rimeligere å bygge, drifte 
og vedlikeholde. De kan gi betydelig mer 
overskudd og gi økonomiske fordeler for alle 
involverte. 

VÅRE LØSNINGER

ØKT ENERGIEFFEKTIVITET  
MED TERMISK ARMAFLEX-ISOLERING 

ArmaFlex

Energibesparelsene
med ArmaFlex er  

 

ganger større enn  
energiforbruket knyttet

 til produksjonen

140
Ved å utnytte det betydelige potensialet 
for energisparing hos nye og eksisterende 
kontorbygg er det mulig å redusere både 
energikostnader og CO2-utslipp.  

 
Våre isolasjonsløsninger 

muliggjør betydelige 
energibesparelser til en 
relativt billig penge. Det 

er en utbredt misforståelse 
av et velisolert bygningsskall 

er tilstrekkelig for å hindre energitap. 
Selv moderne, velisolerte bygninger har 
imidlertid betydelige energitap på grunn 
av ikke-isolert eller dårlig isolert teknisk 
infrastruktur.

Optimal isolering av mekanisk utstyr er en 
av de enkleste og mest effektive måtene å 
spare energi på i bygningen. 

ArmaFlex er vår produktarv. I denne svært 
fleksible og lette isolasjonsløsningen 
med lukket cellestruktur kombineres 
lav varmeledningsevne med en innebygd 
diffusjonsbrems.
En uavhengig livssyklusvurdering 
(life-cycle assessment, LCA) viser at 
energibesparelsene med ArmaFlex er  
140 ganger større enn energiforbruket 
knyttet til produksjonen. Ikke noe annet 
energisparingstiltak tjenes inn igjen 
raskere.



CUBE

Münster (Tyskland)
Moderne, gjennomsiktig, 
førsteklasses. Det absolutte 
høydepunktet på Cube-komplekset 
bygd i Münster i 2007 er glassboksene 
som stikker ut på fasaden over 
havnepromenaden. Den tekniske 
isolasjonen er også fremragende: 
varmerør, varmt- og kaldtvannsrør 
ble isolert med SH/ArmFlex for 
å beskytte dem mot energitap. 
Kaldtvannsrør ble beskyttet mot 
kondens med AF/ArmaFlex og 
brannbeskyttende tettingen sikret 
med ArmaFlex Protect. Tubolit® AR 
Fonoblok reduserte overføringen av 
strukturstøy fra avløpsrørene. Bruk 
av Armacell-produkter som et system 
sikrer høy energieffektivitet, pålitelig 
brannsikring og god beskyttelse mot 
strukturstøy. Og dette har vært gjort i 
mer enn 10 år. 

pålitelig drift 
med ArmaFlex- 

systemet 

10
år 

AF/ArmaFlex

SH/ArmaFex

Tubolit

ArmaFlex Protect 

LANGVARIG PÅLITELIG OG SIKKER DRIFT 



VÅRE LØSNINGER
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Samtidig er det å sikre en god opplevelse for de ansatte avgjørende for å 
muliggjøre arbeid som skaper verdi. Ifølge forskning fra Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) gir en positiv erfaring økt engasjement, mer innovasjon og 
opptil fire ganger høyere overskudd. Komfortabel temperatur og godt inneklima 
er grunnlaget for en god kontoropplevelse med medfølgende effektivitet. Feil i 
varme-, ventilasjons-, klima- eller rørsystemer gir vanligvis ikke full stans i et 
kontorbygg, men kan gi et ubehagelig inneklima som reduserer produktiviteten. 
Driftsstans kan gi tapt omsetning og svekket omdømme.

I tekniske installasjoner er kondens fiende nummer én:hvis det danner seg 
fukt på overflaten av rør, eller hvis vanndamp trenger inn i isoleringsmaterialet 
fra utsiden, har isolasjonssystemet sviktet. Fukt skaper mange problemer: 
Redusert varmeytelse på grunn av fuktopptak er ofte den minste bekymringen. 
Mugg, korrosjon, strukturskader, vann som drypper fra senkede himlinger, eller 
prosessforstyrrelser som følge av vedlikeholdsarbeid, kan fort koste dyrt.

HØY DRIFTSSIKKERHET PÅ LANG SIKT 

PÅLITELIG,  
RASK OG ENKEL 
INSTALLASJON

“ “
Frank Hoffmann
Administrerende direktør i  
Hermann Hoffmann GmbH (Münster, Tyskland)

Vi har installert Armacell-produkter med stor 
suksess i flere tiår for å beskytte tekniske 
installasjoner mot energitap, kondens, korrosjon 
og støy. Kvalitet og service du kan stole på. 

ROBUSTHET ER 
VIKTIG I 

KONTORBYGNINGER. 
DEN POTENSIELLE 

KOSTNADEN AV 
NEDETID ER FOR HØY 

TIL AT DEN KAN 
OVERSES.

ArmaFlex er et isoleringsmateriale 
med lukkede celler som gir høy 

motstandsevne mot 
dampdiffusjon. Utstyret 

beskyttes godt mot 
kondens og energitap i 
hele levetiden. 

Vi leverer systemer der 
samtlige komponenter går perfekt 
sammen og er testet som helhet. ArmaFix-
røropplagring, ArmaFlex Protect og andre 
løsninger for passiv brannbeskyttelse, 
fleksible Arma-Chek®-mantlinger 

og ArmaFlex-lim kompletterer og 
styrker systemet for å sikre langvarig 
funksjonalitet. 

For å sikre profesjonell montasje har 
vi utviklet et unikt konsept: kvalifiserte 
ArmaFlex-installatører kan sertifiseres 
av Armacell og få utvidet garanti på AF/
ArmaFlex produkter. I mange europeiske 
land er denne sertifiseringen etablert 
som et kvalitetsstempel.



LA TOUR LA 
MARSEILLAISE 

Marseille (Frankrike)
Blått, hvitt og rødt i 30 nyanser: 
Kontorbygget "La Marseillaise" 
gir assosiasjoner til det franske 
flagget og de vanlige fargene i 
regionen.  
Ved å sikte mot miljømessig
eksellense (HQE Excellent- og
Leed Gold-sertifiseringer), 
plasserer det nye landemerket 
seg helt i forgrunnen av 
bærekraftig utvikling. Et 
sentralt krav i spesifiseringen 
var akustisk komfort. For å 
minimere støy fra avløpsrør ble 
de isolert med ArmaComfort® 
Alu Plus.  

Støyreduksjon  
på  

med ArmaComfort  
AB Alu Plus på 
horisontale rør

22 dB(A)

ArmaComfort Alu Plus

AKUSTISK 
KOMFORT

ArmaFlex
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@Jérome Cabanel for VINCI Construction France
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Støy er den mest forstyrrende faktoren for flertallet av de som arbeider i åpne 
kontorlandskaper. Akustikken påvirker hvor godt vi yter. Støynivå på 60 til 65 dB 
som er vanlig i kontorlandskaper overstiger det anbefalte nivået på 55 dB 
for intellektuelt arbeid. Ved å lage arbeidsplasser med god akustikk, kan 
kommunikasjonen, konsentrasjonsevnen og produktiviteten styrkes, 
stressnivået reduseres og den samlede tilfredsheten hos de ansatte forbedres. 

ET MINDRE 
STØYENDE 
ARBEIDSPLASS KAN 
ØKE TILFREDSHETEN 
BLANT DE ANSATTE 
OG ØKE 
EFFEKTIVITETEN PÅ 
ARBEIDSPLASSEN.

Sammenlignet med tradisjonelle  
produkter oppnår våre flerlags  
ArmaComfort AB-produkter 
bedre støydemping  
med tynnere vegger.

ArmaFlex

FORBEDRET AKUSTIKK PÅ KONTORER  
ØKER PRODUKTIVITETEN

VÅRE LØSNINGER

Vi anser 
en reduksjon på

som en halvering 
av volumet

10 dB
Prestasjonene 

faller med opptil 

på grunn av 
distraherende 

støy

66 %

@Jérome Cabanel for VINCI Construction France

Vi tilbyr omfattende løsninger for bedre 
lydisolering av mekanisk utstyr og 
strukturelle byggeelementer. Vi muliggjør 
effektiv  

lydabsorpsjon eller -demping, 
og akustiske forbedringer 

kan ofte kombineres 
med nødvendig termisk 
isolering. 

ArmaFlex- og Tubolit-produktene 
våre gir svært god strukturbåren 
lydisolering i rør med liten diameter. Som 
system med ArmaFix-røropplagring, vil 
ArmaFlex akustisk avkoble rør og kanaler 
fra bygningsstrukturen, og dermed hindre 
at strukturstøy ledes inn i bygningen. Våre 
høytytende, flerlags ArmaComfort AB-
løsninger gir både lydreduksjon og akustisk 
avkobling av avløps- og regnvannsrør. 

Vår ferskeste innovasjon skaper nye 
typer ultratynne akustiske barrierer 
som effektivt reduserer støyoverføring. 
ArmaComfort Barrier-produktene muliggjør 
plassbesparende lyddemping av nye og 
eksisterende bygningskonstruksjoner 
samt mekanisk utstyr. ArmaComfort-
løsninger er fleksible og enkle å installere. 
Våre premiumprodukter innfrir høyeste 
brannklassifisering (B-s1,d0) for organiske 
materialer.

Akustisk ArmaSound® RD-skum med åpen 
cellestruktur er ideelt for steder som 
krever høy støyabsorpsjon – for eksempel 
kabinetter til nødstrømaggregater, 
varmepumper og viftehus.



KRAV TIL  
HYGIENE

EMPIRE STATE BUILDING

New York (USA)
Et ikon som Empire State 
Building endrer seg med tiden 
vi lever i. Den omfattende LEED 
GOld sertifiseringsprosessen 
involverer at alle områder av 
bygningen blir omhyggelig 
gjennomgått for å 
identifisere potensialet for 
energibesparelser. ArmaFlex 
hadde blitt installert på 
luftekanaler flere år tidligere, 
og var ikke nødvendig å 
skifte ut, siden den fiberfrie 
isolasjonen var (og fremdeles) 
sikrer høy energieffektivitet, 
godt inneklima og reduserer 
støy.

Vår støv-  
og fiberfrie  

 isolasjon beskytter  
mot mikro 

organismer

ArmaFlex

Beskyttet med 
Microban®
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De støv- og fiberfrie ArmaFlex-produktene 
beskytter mot mikroorganismer. 

Sammenlignet med 
mineralfibre med åpen 
cellestruktur er den glatte, 
ikke-porøse overflaten hos 

elastomermaterialer mye 
vanskeligere for mikrobene å 

feste seg på, og de finner her heller ikke 
næringen de trenger for å vokse. 

Takket være en lukket microcellestruktur 
og høy motstandsevne mot dampdiffusjon, 
sikrer ArmaFlex-isoleringsmaterialet 
pålitelig beskyttelse mot kondens og 
fuktighetsinntrengning. I tillegg har det 
ekstremt lave VOC-utslipp og kan bidra til en 

En sunn arbeidsplass er avgjørende for at de ansatte skal produsere godt og 
for at bedriften skal lykkes på lang sikt. Luftkvaliteten i kontorlokaler varierer 
og brukerne kan bli eksponert for ulik former for luftbåren forurensning 
som støv, irriterende stoffer, patogener, ubehagelig lukt, mugg og sopp. Mye 
fukt kombinert med støv- og smusspartikler skaper ideelle vekstforhold 
for mikrober. Helseplagene 
forbundet med dårlig inneklima 
– fra respirasjonsproblemer 
til infeksjoner – er godt 
dokumentert. Som studier har 
vist, kan forbedret ventilasjon 
og økt utskifting av luft forbedre 
produktiviteten med opptil 11 
prosent. 

Armacell er den eneste produsenten av fleksibelt 
teknisk isoleringsmateriale som har innebygd 
antimikrobiell beskyttelse i sine 
premiumprodukter: AF/ArmaFlex og SH/
ArmaFlex er utstyrt med Microban®. Disse 

antimikrobielle tilsetningene gir «proaktiv» 
beskyttelse mot skadelige bakterier, sopp og mugg. 

HELSE, VELVÆRE OG PRODUKTIVITET

Ubeskyttet 
overflate

Beskyttet med 
Microban®

VÅRE LØSNINGER
miljøvennlig byggesertifisering.
Store kontorbygninger er særlig utsatt 
for legionellainfeksjoner. Som følge 
av at flere bygninger ble stengt ned på 
grunn av covid-19, ble temperaturen på 
vann i rørsystemene redusert, noe som 
gir grobunn for  legionellabakterien og 
andre biofilm-assosierte bakterier. Vår 
ArmaFlex- og Tubolit-isolasjon beskytter 
varmt- og kaldtvannsrør mot uakseptable 
temperatursvingninger som kan forårsake 
kontaminering med legionella- og 
pseudomonas aeruginosa-bakterier. 

ARMACELL KAN 
HJELPE 

KONTORBYGG MED Å 
SKAPE ET SVÆRT 

GODT INNEKLIMA.



BRANN 
SIKRING

DET ER IMIDLERTID 
UMULIG Å SIKRE 
FULLSTENDIG MOT 
BRANN, OG EN BRANN 
INNTREFFER HELT 
UVENTET. DET ER 
SVÆRT VIKTIG Å 
BESKYTTE 
INVESTERINGEN OG 
DE ANSATTE MOT 
BRANN.

 Mange bedriftseiere tenker ikke på at en 
brann kan ødelegge bedriften eller kontoret.  
De er mer bekymret for mindre håndfaste 
trusler, som nedadgående trender i egen 
næring eller økonomien generelt. Hvis det 
oppstår en brann i et næringsbygg kan 
dette føre til store tap. Ifølge tall fra US 
National Fire Protection Agency ble det i 2018 
rapportert 112 000 branner i næringsbygg, 
som ga et tap på 778 millioner USD knyttet 
til butikker og kontorbygg. I kontorbygg er 
det størst sannsynlighet for at en brann skal 
oppstå på dagtid, og dette medfører også en 
fare for de ansatte.

Det farligste ved en brann er ikke selve 
ilden, men røyken. 95 prosent av alle 
dødsfall i brann kommer som et resultat 
av innånding av røyk. Hvis det bryter ut en 
brann i en bygning kan lav røyktetthet utgjøre 
forskjellen mellom liv og død. 

BRANNSIKKERHET ER FØRSTEPRIORITET

ganger mindre
røyk med  
ArmaFlex 

Ultima

10 
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OSTERWALDER TOWER

Zürich (Sveits)
Osterwalder Tower er en vellykket symbiose mellom god planlegging av romløsninger og 
energieffektivitet, og er nå et nytt, moderne landemerke nord i Zürich. Den asymmetriske 
doble rydningen ble sertifisert etter den sveitsiske Minergie-standarden. Brannsikkerhet 
hadde høyeste prioritet i planleggingen. ArmaFlex Ultima ble benyttet til isolering av kjøle- 
og sanitærinstallasjonene og rørene ble forseglet med ArmaFlex Protect.

ArmaFlex Ultima

ArmaFlex Protect

Michael Doswald
Styremedlem og CEO  
i Osterwalder Immobilien Zürich AG

Vi er alltid interesserte i å benytte den nyeste 
teknologien i planleggingen. Når det gjelder røyk 
avgir ArmaFlex Ultima en svært liten mengde 
røyk og tilfredsstiller kravene til miljø og helse i 
Minergie-Eco. 

Hos Armacell setter vi sikkerhet og 
pålitelighet i høysetet. Systemene våre øker 

brannsikker-heten i bygninger. 
Ved å redusere brann- og 

røykrisikoen bidrar de til 
bedre sikt og respirasjon, slik 
at man får mer tid på seg til 

trygt å evakuere bygningen i 
tilfelle brann.

Med ArmaFlex Ultima har vi satt en ny 
sikkerhetsstandard innenfor teknisk 
isolering. ArmaFlex Ultima, som er basert på 
patentert ArmaPrene®-teknologi, er verdens 
første fleksible tekniske isoleringsmateriale 
med brannklasse BL-s1, d0. Sammenlignet 
med et standard elastomerprodukt har dette 
tungt antennelige isoleringsmaterialet 10 
ganger mindre røykutvikling. 

Passiv brannsikring for å hindre at brannen sprer seg fra 
rom til rom har stor betydning for sikkerheten ved hotell. 
ArmaFlex Protect- og ArmaProtect-systemet har brann-
stoppende kompo-nenter som forsegler rørgjennomføringer i 
brann-resistente vegger eller gulv.

VÅRE LØSNINGER
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TIL TJENESTE

Ingen andre isoleringsmaterialer kan 
installeres like pålitelig, rent, raskt 
og enkelt som ArmaFlex-løsningene. 
For å sikre at de termiske og akustiske 
isoleringsmaterialene våre installeres 
riktig, har Armacell gitt opplæring til flere 
tusen installatører over hele verden. Det 
har blitt satt opp spesielle kurssenter 
flere steder, og vi tilbyr i tillegg hjelp på 
installeringsstedet. Flere tusen isolatører 
deltar hvert år på kurs i installering av 
Armacell-produkter, og sertifiseres som 
kvalifiserte ArmaFlex-montører. 

Hos Armacell er vi opptatt av å tilby en best mulig 
kundeopplevelse. Vi forstår utfordringene i dagens 
byggebransje, og vil gjerne hjelpe deg å komme i mål 
med prosjektene dine. Vi stiller med full støtte fra 
planleggingsfasen helt frem til overlevering av det 
ferdige produktet. Hos Armacell gjør vi alt vi kan for å 
sikre at prosjektene dine kan gjennomføres etter planen.

Med vår anvendelige ArmWin-programvare 
kan du utføre alle typiske tekniske 
beregninger for VVS-applikasjoner – også 
direkte ved anlegget, takket være appen. 
Du kan dermed enkelt fastslå nødvendig 
isolasjonstykkelse for å hindre kondens, 
overflatetemperatur, varmestrøm, 
temperaturendringer i flytende og faste 
medier, frysetid for vannrør og mest 
økonomisk isolasjonstykkelse (den som det 
tar kortest tid å tjene inn igjen).

ArmWin 
Alle tekniske 
isolasjonsberegninger i ett 
verktøy.

ARMWIN – PROFESJONELLE  
ISOLASJONSBEREGNINGER 

ARMACELL  
APPLIKASJONSOPPLÆRING

Byggebransjen går digitale tider i møte: 
Business Information Modelling (BIM) 
muliggjør digital planlegging, bygging 
og drift av bygninger og omfatter hele 
prosessen fra design til ferdigstillelse, 
vedlikehold og riving. Armacells BIM-
programtillegg er sømløst integrert 
i AutoDesk® Revit® og gir viktig 
produktinformasjon. Programvaren gir 
tilgang til de nødvendige dataene direkte i 
modellen og gjør det enklere for brukeren å 
velge og konfigurere produkter. 

BIM PLUG-IN FOR PLANLEGGING AV  
TEKNISK ISOLASJON 

Armacell er den første produsenten av 
fleksible tekniske isoleringsmaterialer 
som tilbyr miljødeklarasjoner (EPD-er) 
verifisert av en tredjepart. Disse er basert 
på en uavhengig livssyklusvurdering (LCA) 
og er avgjørende for å designe miljøvennlige 
bygninger i tråd med sertifiseringsordninger 
som LEED, BREEAM®, DGNB, HQM og 
andre.

EPD-er FOR EVALUERING AV  
BÆREKRAFTIG BYGGING
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MERITT- 
LISTE

Dra fordel av vår 
enestående  
kundeservice. 
Kunder over hele verden 
setter sin lit til våre selgere, 
tekniske konsulenter og 
ingeniører. 

Prosjektet ditt krever mer. 
Du fortjener den beste 
løsningen. Gå for Armacells 
originale termiske og 
akustiske løsninger med 
lukkede celler. 

SMARTE LØSNINGER  
FOR VIRKSOMHETEN DIN

KONTORBYGNINGER OVER HELE 
VERDEN SETTER SIN LIT TIL VÅRE 
DOKUMENTERTE LØSNINGER

// Romania 
 Swan Office & Technology Park, Bukarest 
 Skanska - Campus & Equilibrum, Bukarest 
 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

// Slovakia 
 Zuckermandel, Bratislava

// Singapore 
 Fusionopolis 
 SBF Center  
 ARC 380 

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

// Sveits 
 Osterwalder Tower, Zurich

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

// Forente 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)

// Tsjekkiske republikk 
 BB Centrum, Prague 
 Main Point Karlin, Praha

// Frankrike 
 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, Hamburg 
 Cube, Münster 
 DB Tower, Frankfurt  
 FOUR, Frankfurt  
 Multiscale Imaging Centre (MIC), Münster 
 Nobilia, Paderborn 
 Olympus Campus, Hamburg 
 Stream Tower, Berlin

// Saudi-Arabia  
 MOI Headquarters, Jeddah

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

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

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

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

Her er et lite knippe av våre vellykkede prosjekter.

// Storbritannia 
 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 spesifikasjoner og tekniske opplysninger er basert på resultater som er oppnådd under spesifikke forhold i henhold til den angitte teststandarden. 
Armacell gjør sitt ytterste for å holde nevnte data og tekniske informasjon oppdatert, men gir ingen garanti – verken uttrykkelig eller underforstått – med 
hensyn til nøyaktighet, innhold eller fullstendighet når det gjelder nevnte data og tekniske informasjon. Armacell kan heller ikke holdes ansvarlig for hvordan 
eller med hvilket resultat nevnte data eller tekniske informasjon brukes. Armacell forbeholder seg retten til når som helst å tilbakekalle, endre eller komme 
med tilføyelser til dette dokumentet. Det er kundens ansvar å kontrollere om produktet er egnet for det ønskede bruksområdet. Ansvaret for fagmessig og 
riktig installasjon og samsvar med aktuelle byggeforskrifter ligger hos kunden. Dette dokumentet verken utgjør eller inngår i et juridisk tilbud eller en juridisk 
kontrakt. Ved å bestille/motta et produkt godtar du Armacells generelle salgsvilkår som gjelder i den aktuelle regionen. Bestill en kopi hvis du ikke har mottatt 
disse.
Hos Armacell er din tillit helt avgjørende, og vi ønsker derfor å informere deg om dine rettigheter og gjøre det enklere for deg å forstå hvilke opplysninger vi 
samler inn og hvorfor vi gjør det. Hvis du ønsker å finne ut mer om hvordan vi behandler opplysningene dine, viser vi til våre personvernregler.

© Armacell, 2020. Med enerett. Alle varemerker som er etterfulgt av ® eller TM, tilhører Armacell Group. Microban® er et varemerke som tilhører Microban 
Products Company og benyttes her med tillatelse. LEED® står for Leadership in Energy and Environmental Design™. LEED® og den tilhørende logoen er et 
varemerke som eies av og brukes under tillatelse av U.S. Green Building Council®. UL, UL-logoene og UL-merket er varemerker tilhørende UL LLC© 2013.  
AutoDesk® og Revit® er registrerte varemerker som tilhører Autodesk, Inc.
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Som ledende leverandør av skummateriale og oppfinner av fleksibelt skum for utstyrsisolering, utvikler Armacell 
innovative og sikre termiske, akustiske og mekaniske løsninger som skaper bærekraftig verdi for kundene. Armacells 
produkter er betydelige bidrag til global energieffektivisering, og utgjør en forskjell over hele verden hver dag. Selskapet, 
som har 3 135 ansatte og 24 fabrikker i 16 land, har avansert isolasjon og byggeskum som sine to hovedvirksomheter. 
Armacell fokuserer på isoleringsmateriale for teknisk utstyr, høytytende skum for høyteknologiske og lette applikasjoner 
samt neste generasjons aerogelteppeteknologi. 
Les mer på www.armacell.com

Du finner produktinformasjon på: 
www.armacell.no

OM ARMACELL


