
FRÅN BYGGARBETS-
PLATSEN
AF/Armaflex och Armafix AF
på Hilton Schiphol Hotel
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EN NY STJÄRNA PÅ SCHIPHOL BOULEVARD
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Om hotellbranschen delade ut stjärnor för iso-
leringskonceptet hade nya Hilton Amsterdam 
Airport Schiphol Hotel utan tvekan fått en femte 
stjärna. Det imponerade byggnadskomplexet 
har isolerats med beprövade AF/Armaflex och 
Armafix AF, och isoleringsarbetena genomför-
des inom ramen för Armaflex systemgaranti.

En glittrande diamant på väg mot flygplatsen
Nya Hilton Amsterdam Airport Schiphol Hotel är ett 
spektakulärt nytt landmärke i den holländska hu-
vudstaden. Exteriören kännetecknas av en svängd 
kubisk struktur och diamantformade fasadelement. 
De till synes slumpmässigt placerade elementen i 

glas, grått och vitt gör att byggnaden ser ut som 
en enorm diamant på långt håll. Ovanför sockeln 
har hotellets torn vridits 45 grader så att den stick-
er ut från de intilliggande byggnaderna på Schip-
hol Boulevard. Denna effekt förstärks ytterligare av 
byggnadens avrundade hörn. Fler höjdpunkter på 
hotellet, som har 433 rum och 23 konferenslokaler, 
är den 42 meter höga lobbyn med glastak och den 
pelarlösa balsalen som kan inhysa upp till 640 gäs-
ter. Flygplatsen Schiphol ligger på promenadav-
stånd från hotellet och kan nås via ett övertäckt 
fotgängarpassage.
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BIM-pionjärer i Nederländerna
Hilton Amsterdam Airport Schiphol Hotel är en av 
de första stora projekten som designats som en 
virtuell modell i BIM (Building Information Model-
ling). I detta avseende är byggnaden en riktigt ban-
brytande prestation av arkitekturbyrån Mecanoo i 
Delft och ingenjörsfirmorna Deerns (Rijswijk) och 
ABT (Velp) i samarbete med Schiphol Hotel Pro-
perty Company (ett dotterbolag till Schiphol Real 
Estate). Att hotellet designades i BIM har den extra 
fördelen att modellen nu kan användas även för att 
hantera och underhålla byggnadens effektivitet.
 

Hållbart hotellbyggande
Under hotellets planeringsfas fästes stor vikt vid 
byggnadens hållbarhet. Energiförbrukningen är 10 
% lägre än den energiprestationskoefficient som 

föreskrivs enlig nederländsk lag. De rådgivande 
ingenjörerna Deerns uppnådde detta genom att 
kombinera ett antal olika energibesparande åtgär-
der, till exempel varm och kall lagring i vattenföran-
de skikt på 130 meters djup, lågtemperaturvärme, 
värmeåtervinning från konditionerad luft, högeffek-
tiva mekaniska, elektriska system och rörsystem för 
generering av värme och kyla genom användning 
av värmepumpar samt energieffektiv belysning och 
optimerad ventilation. Lobbyn spelar en viktig roll 
i konceptet. Den släpper in naturligt ljus på bygg-
nadens insida och fungerar samtidigt som del av 
klimatkontrollen. Innan uteluften hamnar i lobbyn 
filtreras den och föruppvärms för hotellrummen. 
För att förhindra en för kraftig värmeutveckling på 
insidan användes solskyddsglas på taket. 

Hilton Amsterdam Airport Schiphol Hotel strävar efter utmärkelsen ”Excel-
lent” i den holländska standarden BREEAM-NL och har just tilldelats cer-
tifieringen ”GreenLeader Gold” av TripAdvisor, världens största reseportal 
på nätet. 

GRÖNT HOTELL 



Högre energieffektivi-
tet tack vare högeffek-
tiv isolering
Uppvärmningen och nedkylningen av byggna-
den sköts av värmepumpar. Cykliska värmeväx-
lare och värmeväxlare med dubbla spolar eller 
tvärflöde installerades för luftbehandling med 
värmeåtervinning. Hela 95 % av fläktarna och 
pumparna i systemen för lågtemperaturvärme 
är frekvensreglerade. Total installerade Unica In-
stallatietechniek 31 km rörledningar i byggnads-
komplexet, varav omkring hälften används för 
kylning. Dessa rör har tilloppstemperaturer på 
10 °C och returtemperaturer på 18 °C. För att 
skydda kallvattenrören mot kondensation och 
energiförlust valde Deerns isoleringsmaterialet 
AF/Armaflex. 

På rör och andra delar i teknikrummen installera-
de personalen från isoleringsfirman Riweltie BV 
slangar och plattor med en isoleringstjocklek på 
16 och 19 mm. Även uteluftskanalerna, vars led-
ningstemperaturer är högre än omgivningstem-
peraturen under vintern och lägre på sommaren, 
skyddades mot kondensation med AF/Armaflex. 
Kanalerna försågs med omkring 4 000 m2 AF/
Armaflex-plattor med en tjocklek på 25 mm. 
Detta klassiska isoleringsmaterial med särskilt 
låg värmeledningsförmåga och hög beständig-
het mot transmission av vattenånga säkerställer 
hög energieffektivitet och lägre driftskostnader 
under den isolerade utrustningens hela livslängd. 
Systemet kompletteras med Armafix AF distans-
skålar.

Mer information om isoleringssystemet AF/Ar-
maflex och Armafix AF distansskålar finns på 
www.armacell.eu



Armafix AF distansskålar re-
kommenderas överallt där 
det kan förekomma köld-
bryggor. Detta är särskilt 
viktigt på kyl- och kallvat-
tenledningar där det kan 
uppstå kondensat mellan 
röret och dess hållare.

AF/ARMAFLEX
SLANGAR

ARMAFIX AF
DISTANSSKÅLAR

Det högflexibla materialet 
går snabbt och enkelt att 
installera. Utöver stan-
dardslangarna som an-
vänts för Hilton finns AF/
Armaflex även i ändlöst och 
självhäftande utförande. 

AF/ARMAFLEX
PLATTOR
Cellplastmaterialet har en slu-
ten mikrocellstruktur, mycket 
låg värmeledningsförmåga 
och hög beständighet mot 
transmission av vattenån-
ga. Det ger anläggningar ett 
långvarigt skydd mot energi-
förluster och kondensation.
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Den här kvalitetsmärkningen används för att 
säkerställa att köldsystemen i Hilton Schiphol 
Hotel, som slog upp sina portar i december för-
ra året, har isolerats enligt de strängaste kraven 
vad gäller kvalitet och tillförlitlighet. 

ARMAFLEX SYSTEM-
GARANTI
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Systemlösning med Armafix distansskål
Distansskålar som inte har isolerats korrekt 
i kalla applikationer kan utgöra en potentiellt 
svag punkt. Om röret inte är termiskt isolerat 
från distansskålen uppstår köldbryggor och 
kondens kan bildas. Detta leder till ökade en-
ergiförluster, risk för korrosion och risk för att 
kostsamma sekundära skador uppstår. Armafix 
distansskålar isolerar röret och hållaren termiskt 
från varandra. Tillsammans med det angräns-
ande Armaflex-materialet bildar det ett isole-
ringssystem som erbjuder ett varaktigt skydd i 
kalla applikationer. Distansskålen består av AF/
Armaflex med inbäddade segment av tryckbe-
ständigt, miljövänligt PET-material. På utsidan 
limmas skålar av målad aluminiumplåt fast runt 
cellplastisoleringen. Dessa fördelar belastningen 
och fungerar även som ångspärr. Armafix dis-
tansskålar erbjuder högsta möjliga tillförlitlighet 
och installeras på ett snabbt, enkelt och prydligt 
sätt. Vid användning av standardklämmor måste 
röret isoleras fram till klämman, isoleringsmateri-
alets ändar måste limmas på röret och därefter 
måste Armaflex appliceras på stödsystemet. 
Armafix däremot placeras helt enkelt runt röret 
och fixeras med den självhäftande stängnings-
mekanismen. Under efterföl-
jande arbeten är det bara 

att limma fast ändarna på slangmaterialet. Med 
Armafix sparar man både tid och pengar. 

Högre säkerhet med Armaflex systemgaranti
Isoleringsarbetena i Hilton Schiphol Hotel ge-
nomfördes inom ramen för Armaflex systemga-
ranti. Med detta system får utbildade och certi-
fierade isoleringsfirmor en garanti på upp till tio 
år istället för den lagstadgade garantin på två år. 
Armaflex systemgaranti ger inte bara en direkt 
konkurrensfördel för certifierade företag, utan 
även planerare, återförsäljare och kunder drar 
fördel av kvalitetsmärkningen. Tillförlitlighet och 
kvalitet spelar nämligen en avgörande roll i kalla 
applikationer. På många marknader deltar isole-
ringsföretag regelbundet i Armacell-utbildningar 
och har redan certifierats som isoleringsfirmor 
utbildade inom Armaflex. 
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10 års garanti 

Hans de Klein
Teknisk chef
på isoleringsföretaget Riweltie BV

– Vi genomförde detta projekt med Armaflex systemgaranti. 
Förra året utbildades och certifierades vår personal i korrekt 
installation av Armaflex vid OOI, den holländska utbildning-
stiftelsen. När vi använder AF/Armaflex i kombination med 
Armafix AF distansskålar får vi nu en projektspecifik garanti 
på 10 år. Ett utmärkt koncept från Armacell.

www.armacell.eu

Armacell GmbH
Robert-Bosch-Straße 10 • 48153 Münster, Tyskland
Tfn: +49 (0) 251 76030 • info@armacell.com


