TERMISKT SKYDD, AKUSTISKT SKYDD OCH BRANDSKYDD

Kontorsanläggningar

Kontorsbyggnader och andra multifunktionella byggnader har stor inverkan på vår stadsmiljö.
Med deras växande funktionella och strukturella komplexitet innebär utformning och
hantering av dessa byggnader att energiförbrukningen ska minskas samtidigt som man inte får
kompromissa med säkerheten och komforten för dem som vistas i byggnaderna. Armacells
klassledande lösningar för utrustningsisolering sparar energi, vilket hjälper till att minska
driftkostnader och bidra till en säkrare och bekvämare miljö i kontorsanläggningar.
Skapa hållbart värde för dina kunder.
www.armacell.se

02 OM ARMACELL

LÖSNINGAR SOM MÖJLIGGÖR ENERGIBESPARINGAR
Vi har uppfunnit flexibla skum för isolering av utrustning och
är ledande leverantör av tekniska skum. Våra lättviktiga
termiska, akustiska och mekaniska lösningar skapar hållbara
värden för våra kunder. Innovation och entreprenörskap är en
mycket viktig del i vårt DNA. Vi tar fram industriledande
lösningar och arbetar för att lansera nya teknologier som
använder alternativa resurser eller naturliga råmaterial. Dag
ut och dag in bidrar våra produkter avsevärt till den globala
energieffektiviteten och gör skillnad runtom i världen.
Vi tar oss an megatrender som till exempel energieffektivitet,
akustisk komfort, lättvikt och globalisering
av livsmedelsförsörjningen. Våra produktlösningar utmärker
sig när det gäller funktionalitet och enkel installation.
Armacell. Gör skillnad i hela världen.
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OPTIMERA ENERGIEFFEKTIVITET
OCH KOMFORT FÖR ALLA I BYGGNADEN
Nästan 20 procent av de totala kostnaderna för normala
kontorsbyggnader läggs på energi. En betydande driftkostnad som
förtjänar uppmärksamhet. Kontorsbyggnader kan vara upp till 70
procent mer effektiva när man använder de resurser som finns i
dag, men det finns fortfarande
en stor potential för att spara energi och pengar.
Att isolera mekanisk utrustning är en av de enklaste och
mest effektiva åtgärderna för att spara energi i byggnader.
Med Armacells isoleringslösningar kan energikostnader för
kontorsbyggnader minskas många år framöver.

Rätt typ av isolering är avgörande
för prestanda i en kontorsbyggnad –
från att förebygga fukt och ge skydd
mot bakterietillväxt till förbättrad
kontorskomfort och implementering
av miljömedvetenhet. Balans
mellan ENERGIEFFEKTIVITET och
kontorsupplevelsen är avgörande för
att skapa optimala arbetsmiljöer. Vid
specificering av isoleringsmaterial
måste man ta hänsyn till AKUSTISK
KOMFORT, PÅLITLIG DRIFT, HYGIEN
och KRAV PÅ INOMHUSLUFTEN samt
BRANDSÄKERHET.
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och komfort för alla i byggnaden
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MER ÄN MILJÖVÄNLIG
Arkitekter, byggnadsutvecklare
och ingenjörer har upptäckt länken
mellan byggnader och hälsa för dem
som vistas i dem. Därför designar
man platser där de som arbetar är
mer produktiva, mindre stressade
och mindre benägna att bli sjuka.
Kontorsdesign efter pandemin
kommer att ge hygien en central plats
vid arbetsplatsplanering.

INNEHÅLL

06 Pålitlig varaktig drift
Armacells isoleringslösningar är
fiber- och dammfria. De garanterar
bättre komfort för anställda, snabb
återbetalning och minskad risk
för arbetsuppehåll på grund av
oplanerat underhållsarbete. Med
våra lättinstallerade lösningar
är det inte heller svårt att utföra
renoveringsarbeten samtidigt som
byggnaden är i drift.
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ENERGIEFFEKTIVITET

AKUSTISK
KOMFORT

PÅLITLIG VARAKTIG
DRIFT

BRANDSKYDD

HYGIENKRAV

ENERGIEFFEKTIVITET

CITIC TOWER
Beijing (Kina)

Byggnadstjänster
utgör nästan

80 %

av kommersiella byggnaders
energikrav

Upp till

75 %

energibesparing
med Armacell
isolering*

För en så enastående byggnad
är pålitlig isolering av utrustning
avgörande när det gäller att
skydda energieffektiviteten.
Den 528 meter höga Citic Tower
i Beijing har 108 våningar. I
folkmun kallas den, China Zun,
och är den största byggnaden i
den kinesiska huvudstaden och
den nionde största i världen.
Flaggskeppsbyggnaden i
Beijings omfattande planerade
affärsdistrikt på 30 hektar
har erhållit LEED®-CS Gold
Pre-Certification och China
Certificate of Green Building
Label-Three Star. Eftersom
energieffektivitet var nyckeln
för att optimera design på
utrustning och konstruktion fick
Armacell uppdraget att leverera
7 000 kubikmeter ArmaFlex®
för att isolera kylvattenrör
och luftkanaler i China Zuns
HVAC-system.

ArmaFlex

* I kalla standardapplikationer med
en isoleringstjocklek på 19 mm
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ÖKAD ENERGIEFFEKTIVITET
MED ARMAFLEX VÄRMEISOLERING
Den globala byggnadssektorn växer till en
aldrig tidigare skådad omfattning. Enligt
International Energy Agency kommer nya
byggnader på sammanlagt 230 miljarder
kvadratmeter att byggas under de kommande
fyrtio åren – vilket motsvarar en yta lika
stor som Paris varje vecka. Omkring 75 % av
Europas byggnader är inte energieffektiva.
Att förbättra energieffektiviteten i nya och
befintliga kontorsbyggnader innebär därför
en enorm energi- och kostnadsbesparande
möjlighet. Utrymmesuppvärmning är den
viktigaste slutanvändningen samtidigt som
efterfrågan på kylning ökar snabbt. Moderna
glasfasader, som släpper in massor av
dagsljus i byggnadskomplex, ökar behovet av
kylning på sommaren och uppvärmning på
vintern.
En bra nyhet: Genom att använda
energibesparande åtgärder som finns i dag,
kan energibehovet för en ny kontorsbyggnad
minskas med upp till 70 procent. I en normal
kontorsbyggnad utgör uppvärmning, kylning,
ventilation, varmvatten och belysning nästan
80 procent av den totala energianvändningen,
vilket gör dessa system till de bästa
måltavlorna för energibesparingar. Hållbara
kontorsbyggnader kan faktiskt kosta
mindre att bygga, driva och underhålla.
De kan generera mycket mer vinst och ge
ekonomiska fördelar till alla aktieägare.

VÅRA LÖSNINGAR
Att utnyttja den betydande potential för
energibesparingar i nya och befintliga
kontorsanläggningar ger fördelar i form
av lägre energikostnader och minskade
CO2-utsläpp.
Våra isoleringslösningar ger
ansenliga energibesparingar
till förhållandevis låga
utgifter. En vanlig men
felaktig uppfattning är att ett
välisolerat byggnadsskal är en tillräcklig
barriär för att motverka energiförluster.
Men även i moderna välisolerade byggnader
uppstår betydande energiförluster på grund
av en oisolerad eller dåligt isolerad teknisk
infrastruktur.

ArmaFlex sparar
Den mest moderna isoleringen av
mekanisk utrustning är ett av de mest
kostnadseffektiva och enklaste sätten att
spara energi i byggnader.
ArmaFlex är vårt produktarv. Denna mycket
flexibla, lättviktiga isolering har en struktur
med slutna celler och kombinerar låg
värmeledningsförmåga med en inbyggd
vattenångsspärr. En oberoende life-cycle
assessment (LCA) (livscykelbedömning)
visade att ArmaFlex sparar 140 gånger
mer energi än vad som krävs för dess
produktion. Ingen annan energibesparande
åtgärd betalar sig så snabbt.

140

gånger mer energi
än vad som krävs för
dess framställning

PÅLITLIG VARAKTIG
DRIFT

CUBE
Münster (Tyskland)

10
års

pålitlig drift
med ArmaFlexsystem

Modern, transparent, enastående.
Glasboxar som sticker ut från
fasaden över hamnpromenaden
är arkitektoniskt utmärkande
för kontorskomplexet Cube, som
byggdes i Münster 2007. Den
tekniska isoleringen är också
enastående: uppvärmnings-,
kall- och varmvattenrören
isolerades med SH/ArmFlex för
att skydda dem mot energiförlust.
Kylvattenrören skyddades mot
kondensvatten med AF/ArmaFlex
och brandskyddstätningar skapade
med ArmaFlex Protect. Tubolit® AR
Fonoblok minskade överföring av
stomljud från avloppsvattenrören.
Installation av Armacell-produkter
som ett system garanterar
hög energieffektivitet, pålitligt
brandskydd och skydd mot stormljud.
Och har gjort detta i mer än 10 år.

AF/ArmaFlex
SH/ArmaFlex
Tubolit
ArmaFlex Protect

ISOLERINGSLÖSNINGAR FÖR KONTORSANLÄGGNINGAR 07

PÅLITLIG VARAKTIG DRIFT
ÅTERHÄMTNINGFÖRMÅGAN
ÄR MYCKET VIKTIG
FÖR KONTORSBYGGNADER. POTENTIELLA
KOSTNADER FÖR
ARBETSUPPEHÅLL ÄR
FÖR HÖGA FÖR ATT
BORTSE FRÅN.

Att skapa en mycket bra upplevelse för anställda är avgörande för att möjliggöra
arbete som skapar värde. Enligt Massachusetts Institute of Technology (MIT) ger
en positiv arbetsupplevelse ökat engagemang, bättre innovationsnivåer och upp
till fyra gånger högre avkastning. Termisk komfort och inomhusluftens kvalitet
är grundläggande för en bra kontorsupplevelse och som en naturlig konsekvens
av det, anställda som presterar bättre. En driftstörning i värme-, ventilations-,
luftkonditionerings- eller rörsystem leder inte alltid till att arbetet står helt
stilla i en kontorsbyggnad, men det kan leda till en obekväm arbetsmiljö som
förhindrar produktivitet. Driftuppehåll kan leda till förlorade intäkter och sämre
rykte.
För tekniska installationer är kondens fiende nummer ett. Om det bildas fukt
på rörens yta eller om vattenånga tränger in i isoleringsmaterialet från utsidan,
har isoleringssystemet misslyckats. Fukt är roten till många problem: Minskade
termiska prestanda på grund av fuktinsläpp är ofta det minsta av dem. Mögel,
korrosion, strukturskador, vatten som droppar från undertak eller avbrott i
verksamheten på grund av underhållsarbete kan lätt leda till enorma kostnader.

Frank Hoffmann

Verkställande direktör för
Hermann Hoffmann GmbH (Münster, Tyskland)

”

Vi har installerat Armacell-produkter på ett
framgångsrikt sätt i decennier för att skydda
tekniska installationer mot energiförlust,
kondens, korrosion och buller. Kvalitet och
service du kan lita på.

”

VÅRA LÖSNINGAR
ArmaFlex är en isolering med slutna
celler som har högt diffusionsmotstånd.
Utrustningen ger ett
tillförlitligt skydd mot
kondensvatten och
energiförluster under hela
dess livstid.
Vi levererar system där
enskilda komponenter passar perfekt
ihop och testas som ett system. ArmaFix
distansskålar, vårt ArmaFlex Protect och
andra passiva brandskyddslösningar,
flexibla Arma-Chek®-beklädnader och
ArmaFlex-lim kompletterar och förstärker
systemet för att garantera långvarig
funktion.

För att garantera professionell
installation har vi utvecklat ett
koncept som är unikt: utbildade
installationspartners för ArmaFlex
kan certifieras av Armacell och få
en utökad garanti på AF/ArmaFlexprodukter. I många europeiska länder
har denna certifiering etablerats som en
kvalitetssäkring.

PÅLITLIG,
SNABB OCH
ENKEL
INSTALLATION

AKUSTISK
KOMFORT

LA TOUR LA
MARSEILLAISE

@Jérome Cabanel för VINCI Construction Frankrike

Marseille (Frankrike)

30 nyanser av blått, vitt och
rött – kontorsskyskrapan La
Marseillaise för tankarna till
den franska flaggan och skapar
associationer till regionens
typiska färger.
Genom att satsa på enastående
miljövänlighet
(certifieringarna HQE Excellent
och
Leed Gold), utmärker sig det
nya landmärket och placerar
sig i framkanten för en
hållbar utveckling. Ett mycket
viktigt krav i specifikationen
var akustisk komfort. För
att minimera bullret från
avfallsvattenrör isolerades de
med ArmaComfort® Alu Plus.

ArmaComfort Alu Plus
ArmaFlex

Bullerminskning med

22 dB(A)

med ArmaComfort
AB Alu Plus i
horisontella
rörledningar

@Jérome Cabanel för VINCI Construction Frankrike
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FÖRBÄTTRAD AKUSTIK I KONTORMILJÖER
ÖKAR PRODUKTIVITETEN
Buller är den i särklass största störande faktorn för majoriteten av anställda
som arbetar i kontorsmiljöer med öppen planlösning. Akustiken påverkar våra
prestanda. Bullernivåer på 60 till 65 dB, som är vanliga i kontorsmiljöer med
öppen planlösning, överskrider påtagligt den rekommenderade gränsen på 55
dB för intellektuellt arbete. Genom att skapa arbetsplatser med bra akustik
kan kommunikation, koncentration och produktivitet förbättras, stressnivåer
minskas och bidra till att de anställda mår bättre på jobbet.

Vi upplever
en minskning med

10 dB

som en halvering
av volymen

Effektiviteten
försämras upp till

66 %

på grund av
störande
buller

EN TYSTARE
ARBETSPLATS GÖR
DE ANSTÄLLDA
NÖJDARE OCH ÖKAR
EFFEKTIVITETEN PÅ
ARBETSPLATSEN.

VÅRA LÖSNINGAR
Vi erbjuder heltäckande lösningar
som ger förbättrad ljudisolering på
mekanisk utrustning och strukturella
byggnadselement. Vi tillhandahåller
effektiva hjälpmedel för
absorbering och dämpning
av ljud, och akustiska
förbättringar kan ofta
kombineras med den
värmeisolering som krävs.
Våra ArmaFlex- och Tubolit-produkter
har mycket goda egenskaper när det
gäller stomljudsisolering i rörledningar
med liten diameter. Ett system med
ArmaFix-distansskål kopplar ArmaFlex
bort rörledningar och kanaler från
byggnadsstrukturen och förhindrar på så
vis överföring av stomljud till byggnaden.
Våra högpresterande ArmaComfort
AB-lösningar med flera lager ger både
mindre buller och akustisk bortkoppling

av rörledningar för avfallsvatten och
regnvatten. Vår senaste innovation skapar
nya typer av akustiska barriärer med perfekt
överföringsminskning och ultratunna
tjocklekar. ArmaComfort Barrier-produkter
ger utrymmesbesparande ljudminskning i
nya och befintliga byggnadskonstruktioner
och mekanisk utrustning. ArmaComfortlösningar är flexibla och enkla att installera.
Våra förstklassiga produkter uppfyller den
högsta brandklassen (B-s1,d0) för organiska
material.
För tillämpningar som kräver kraftfull
ljudabsorbering, till exempel utrymmen
för nödströmsgeneratorer, värmepumpar
och elkraftanläggningar är ArmaSound®
RD akustiskt skum med öppna celler den
perfekta lösningen.

I jämförelse med traditionella produkter uppnår produkter från ArmaComfort AB med flera lager
bättre bullerminskning
med tunnare väggtjocklekar.

HYGIENKRAV

EMPIRE STATE BUILDING
New York (USA)

Vårt
damm och fiberfria
isoleringsmaterial
skyddar mot
mikroorganismer

En ikon som Empire
State Building följer med
i tiden. Den omfattande
certifieringsprocessen LEED
Gold innebar att alla områden
i byggnaden kontrollerades
noggrant för att identifiera
potential för energibesparing.
ArmaFlex hade installerats
några år tidigare i luftkanaler
och behövde inte bytas
ut, eftersom den fiberfria
isoleringen levererade
(och levererar fortfarande)
energieffektivitet,
kvalitetsskydd för
inomhusluften och
bullerminskning.

ArmaFlex
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TILLSAMMANS MED HÄLSA, VÄLMÅENDE OCH PRODUKTIVITET
ARMACELL KAN
KONTORSANLÄGGNINGAR FÅ
FÖRSTKLASSIG
KVALITET PÅ
INOMHUSLUFT.
Oskyddad
yta

Skyddad med
Microban®

En hälsosam arbetsplats är avgörande för de anställdas produktivitet och för
varaktig framgång i alla företag. Luftkvaliteten i kontorsmiljöer varierar och
de som vistas där kan utsättas för olika luftburna föroreningar såsom damm,
irriterande ämnen, patogener, otrevliga lukter, mögel, mjöldagg och andra
kontaminerande företeelser. För mycket fukt tillsammans med damm- och
smutspartiklar ger en perfekt
grogrund för mikrobiell tillväxt.
Hälsoproblem i anslutning till
dålig kvalitet på inomhusluften
– från andningsproblem till
infektioner – är påtagliga och
konstaterade. Studier har visat
att förbättrad ventilation och
en ökad andel utomhusluft kan
förbättra produktiviteten med
upp till 11 procent.

Armacell är den enda tillverkaren av flexibla
tekniska isoleringsmaterial som erbjuder
förstklassiga produkter med inbyggt
antimikrobiellt skydd: AF/ArmaFlex och SH/
ArmaFlex är utrustade med Microban®. Dessa
antimikrobiella tillsatser ger proaktivt skydd mot
skadliga bakterier, mögel och mjöldagg.

VÅRA LÖSNINGAR
Damm- och fiberfria ArmaFlex-produkter
skyddar mot mikroorganismer. Det
är svårare för mikrober att
etablera sig på den jämna,
icke-porösa ytan på det
elastomeriska materialet än
i mineralfibrer med öppna
celler. Det finns inte heller den
näring som krävs för att de ska växa.
På grund av deras struktur med slutna celler
och högt diffusionsmotstånd har ArmaFlex
isoleringsmaterial ett pålitligt skydd mot
kondensvatten och att fukt tränger in.
Dessutom har de extremt låga VOC-utsläpp
och kan bidra till certifieringssystem för
gröna byggnader.

Stora kontorsanläggningar utgör en
särskild risk för legionellainfektioner. Som
ett resultat av nedstängning till följd av
pandemin Covid 19 kan vattentemperaturen
i byggnader där ingen drift pågår sjunka
och risken för tillväxt och spridning av
legionella och andra biofilmassocierade
bakterier ökar. Våra isoleringsmaterial
ArmaFlex och Tubolit skyddar varmoch kallvattenrör mot oacceptabla
temperaturfluktuationer som kan leda
till en kontamination med legionella- och
pseudomonas aeruginosa-bakterier.

BRANDSKYDD

10

gånger mindre
mängd rök med
ArmaFlex
Ultima

BRANDSKYDD ÄR HÖGSTA PRIORITET
DET GÅR ALDRIG ATT
REGLERA UT
BRÄNDER HELT OCH
DE UPPSTÅR OVÄNTAT.
ATT SKYDDA
INVESTERINGAR OCH
ANSTÄLLDA MOT
BRÄNDER ÄR HÖGSTA
PRIORITET.

Företagsägare tänker ofta inte på att en
brand kan förstöra deras företag eller
kontor. De oroar sig mer för mindre gripbara
hot såsom nedgående trender i deras
industri eller ekonomi. Om en brand uppstår
i en kommersiell byggnad kan det leda till
stora förluster. Enligt US National Fire
Protection Agency rapporterades 112 000
bränder i byggnader där ingen bor och en
förlust på 778 miljoner dollar för lager- och
kontorsegendomar rapporterades 2018. I
kontorsbyggnader är de mest sannolika att
en brand uppstår under vanlig arbetstid, och
på så vis uppstår en risk för de anställdas liv
och hälsa.
Om en brand uppstår utgör röken en mycket
större risk än själva elden: 95 % av alla
dödsfall vid brand beror på rökförgiftning.
Om en brand uppstår i ett kontor kan låg
rökdensitet utgöra skillnaden mellan liv och
död.
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OSTERWALDER TOWER
Zürich (Schweiz)

Osterwalder Tower är en lyckad kombination av utrymmesplanering och energieffektivitet
och byggnaden utgör ett nytt, modernt landmärke i den norra delen av Zürich. Den
asymmetriska dubbla byggnaden certifierades enligt standarden Swiss Minergie.
Brandskydd var högsta prioritet under planeringen: ArmaFlex Ultima användes för att
isolera kyl- och sanitetsinstallationer och rören tätades med ArmaFlex Protect.

ArmaFlex Ultima
ArmaFlex Protect

Michael Doswald

Medlem i företagsstyrelsen och verkställande direktör
för Osterwalder Immobilien Zürich AG

”

Vi har alltid varit intresserade av att införliva
den senaste teknologin i vår planering. Om en
brand skulle uppstå släpper ArmaFlex Ultima
bara igenom en minimal mängd rök och uppfyller
miljö- och hälsomässiga krav enligt MinergieEco.

”

VÅRA LÖSNINGAR
At Armacell, safety comes first and
maximum reliability is crucial. Our
systems increase the fire safety
in buildings. By mitigating
the fire and smoke risk,
they improve visibility and
respiration, thus extending
the time to safely evacuate a
building in the event of a fire.
With ArmaFlex Ultima we have set a new
safety standard in technical insulation. Based
on the patented ArmaPrene® technology,
ArmaFlex Ultima is the first flexible technical
insulation material in the world with fire
class BL-s1,d0. In comparison to a standard
elastomeric product, the flame-resistant
insulation material exhibits
10 times less smoke.

För att förhindra att elden sprids från det ena rummet till det
andra har passivt brandskydd en mycket viktig roll när det gäller
säkerhet i hotellanläggningar. ArmaFlex Protect och ArmaProtectsystemet har komponenter som stoppar elden och som förhindrar
penetrering av rörledningar i brandbeständiga väggar eller golv.

14 TILL ER TJÄNST

TILL ER TJÄNST
Vi på Armacell anstränger oss för att skapa en
enastående kundupplevelse. Vi förstår utmaningarna
inom byggnadsindustrin i dag och finns här för att hjälpa
er att planera era projekt på ett framgångsrikt sätt. Vår
service ger er support över hela världen – från
planeringsstadiet till överlämnandet. Vi på Armacell gör
allt vi kan för att se till att ert projekt fungerar på ett
smidigt sätt.
ARMACELL
APPLIKATIONSUTBILDNING

ARMWIN – PROFESSIONELLA
ISOLERINGSBERÄKNINGAR

Inget annat isoleringsmaterial kan
installeras lika tillförlitligt, snyggt, enkelt
och snabbt som ArmaFlex-lösningar.
För att garantera att våra termiska och
akustiska isoleringsmaterial installeras
korrekt har Armacell utbildat tusentals
installatörer runtom i världen. Särskilda
utbildningscentra har skapats på många
olika platser och vi ger även värdefull
support på plats. Flera tusen installatörer
deltar varje år i kurser vad gäller
installation av Armacell-produkter och
får då ett certifikat för installation av
ArmaFlex-applikationer.

Med vår kraftfulla mjukvara, ArmWin, kan
du göra alla vanliga tekniska beräkningar i
HVAC-applikationer – och tack vare appen,
även på byggplatsen. Du kan enkelt avgöra
inte bara den minimala isoleringstjocklek
som krävs för kondenskontroll, utan
även yttemperatur, värmeflöde,
temperaturförändringar i flödande och
stationära media, frystid för vattenrör och
de mest ekonomiska isoleringstjocklekarna,
det vill säga de som har de kortaste
återbetalningsperioderna.

EPDs FÖR HÅLLBAR
BYGGNADSBEDÖMNING
Armacell är den första tillverkaren av
flexibla tekniska isoleringsmaterial
som har tredjepartsverifierade
miljöproduktdeklarationer (environmental
product declarations (EPDs)). De bygger
på en oberoende livscykelbedömning (LCA
(independent lifecycle assessment)) och är
avgörande vid design av gröna byggnader
enligt system för gröna byggnader såsom
LEED, BREEAM®, DGNB, HQM med flera.
ArmWin
Alla tekniska
isoleringsberäkningar i ett
enda verktyg.

BIM PLUG-IN FÖR PLANERING AV
TEKNISK ISOLERING

Byggbranschens framtid är digital: Med
Business Information Modelling (BIM) kan
byggnader planeras, byggas och drivas
digitalt, från design till igångsättning,
underhåll, demolering och avyttring.
Armacells BIM plug-in integreras sömlöst
i AutoDesk® Revit® och tillhandahåller
viktig produktinformation för planering av
teknisk isolering. Mjukvaran har åtkomst
till uppgifterna direkt i modellen och hjälper
användaren att välja och konfigurera
produkter.
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KONTORSBYGGNADER RUNTOM I
VÄRLDEN FÖRLITAR SIG PÅ VÅRA
BEPRÖVADE LÖSNINGAR
Här är några exempel på lyckade projekt.
// Kina
Citic Tower, Beijing
KK100, Shenzhen
Guangzhou International Finance Centre (ICF)
// Tjeckien
BB Centrum, Prag
Main Point Karlin, Prag
// 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
// Saudiarabien
MOI Headquarters, Jeddah
// Kuwait
KIPIC Al-Zour NRP, Zour
Gulf Consult, Kuwait City
// Nederländerna
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, Warszawa
West Station, Warszawa
Posejdon, Szczecin
Varso, Warszawa

// Rumänien
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, Göteborg
Sveriges Radio Headquarters, Stockholm
SKY City Office One, Stockholm
Urban Escape, Stockholm
Vattenfall Headquarters, Solna

MERITLISTA

// Storbritannien
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-staden

// Slovakien
Zuckermandel, Bratislava
// Singapore
Fusionopolis
SBF Center
ARC 380
// Spanien
Torre Caleido, Madrid
Edificio Oficina Airbus, Getafe
Complejo Oficina A2 Plaza, Madrid
Edifico oficinas M-30, Madrid
Edificio Zara.com, Arteixo
// Schweiz
Osterwalder Tower, Zürich
// Turkiet
Vadikoru, Istanbul
Seba Flats, Istanbul
Nevbahar, Istanbul
Vadi, Istanbul
Seba Flats, Ayazağa
Central Balat, Bursa
Sinpaş Kağıthane Flats, Istanbul
La Marin, Istanbul
// Förenade Arabemiraten
Jafza-3, Dubai
Bee’ah Headquarters, Dubai
GV11, Dubai
Sol Bay Tower, Dubai

SMARTA LÖSNINGAR
FÖR DIN VERKSAMHET
Dra nytta av fördelarna
med utmärkt
kundservice.
Över hela världen kan våra
kunder lita på våra
säljrepresentanter, tekniska
rådgivare och
tillämpningsingenjörer.
Ditt projekt kräver mer. Du
förtjänar den bästa
lösningen. Skaffa termiska
och akustiska
originallösningar med
slutna celler från Armacell.

Alla data och all teknisk information bygger på resultat som uppnåtts under de specifika förhållanden som definieras enligt de tekniska standarder som
används som referens. Trots att alla försiktighetsåtgärder vidtas för att säkerställa att nämnda data och teknisk information är uppdaterade ger Armacell inte
någon garanti, uttryckligen eller underförstådd, när det gäller riktigheten, innehållet eller fullständigheten av nämnda data och teknisk information. Armacell
tar inte heller något ansvar gentemot någon person i anslutning till användning av nämnda data eller teknisk information. Armacell förbehåller sig rätten att
när som helst återkalla, modifiera eller ändra detta dokument. Det är kundens ansvar att kontrollera om produkten är lämplig för den avsedda tillämpningen.
Ansvar för professionell och korrekt installation i enlighet med relevanta byggnadsföreskrifter ligger hos kunden. Detta dokument utgör inte och är inte heller
en del av ett lagligt erbjudande eller juridiskt kontrakt. Genom att beställa/ta emot produkter accepterar du Armacells allmänna försäljningsvillkor och
-bestämmelser som gäller i den aktuella regionen. Beställ ett exemplar om du inte har dessa dokument.
Din tillit betyder allt för oss på Armacell, så vi vill att du ska känna till dina rättigheter och att det ska vara lättare att förstå vilken information vi samlar in och
varför vi samlar in den. Om du vill ha mer information om hur dina uppgifter behandlas, gå till vår Data Protection Policy (uppgiftsskyddspolicy).
© Armacell, 2020. Med ensamrätt. Varumärken som följs av ® eller TM är varumärken för Armacell Group. Microban® är ett varumärke för Microban Products
Company och används häri med tillstånd. LEED® står för Leadership in Energy and Environmental Design™. LEED®, och dess relaterade logo, är ett varumärke
som ägs av U.S. Green Building Council® och används häri med tillstånd. UL, UL-logos och UL-märket är varumärken för UL LLC © 2013.
AutoDesk® and Revit® är registrerade varumärken för Autodesk, Inc.
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OM ARMACELL
Som uppfinnare av flexibelt skum för isolering av utrustning och ledande leverantör av tekniska skum, utvecklar
Armacell innovativa och säkra termiska, akustiska och mekaniska lösningar som skapar hållbart mervärde för företagets
kunder. Armacells produkter bidrar avsevärt till den globala energieffektiviteten och gör därmed skillnad varje dag.
Med 3 135 anställda och 24 produktionsanläggningar i 16 länder har företaget två huvudverksamheter, avancerad
isolering och tekniska skum. Armacell fokuserar på isoleringsmaterial för teknisk utrustning, högpresterande skum för
högteknologiska och lättviktiga tillämpningar och nästa generations teknologi för aerogel-filtar.
Mer information hittar du här www.armacell.com

Produktinformation hittar du här:
www.armacell.se

