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INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex Ultima®
Wprowadzając ArmaFlex Ultima, Armacell wprowadza zmiany na całym świecie, wyznaczając nowy 
standard dla izolacji technicznych. W przypadku pożaru, ten pierwszy elastyczny materiał izolacyjny 
z BL-s1,d0 generuje 10 razy mniej dymu niż standardowe produkty. Nasze najlepsze w swojej klasie 
rozwiązanie daje użytkownikom więcej czasu na bezpieczną ewakuację i zmniejsza ryzyko wystąpienia 
szkód pożarowych. Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w celu ochrony życia i majątku.

ArmaFlex®

times less
smoke 

10 
Do

  razy zmniejszona
      emisja dymu
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BARDZO NISKA EMISJA DYMU

ArmaFlex Ultima
Dzięki ArmaFlex Ultima wyznaczyliśmy nowy 
standard bezpieczeństwa w izolacji technicznej. 
ArmaFlex Ultima oparty na opatentowanej 
technologii ArmaPrene®, jest pierwszym na 
świecie elastycznym materiałem izolacji 
technicznej o klasie ogniowej BL-s1,d0.

W porównaniu ze standardowym produktem 
elastomerowym, trudnopalny materiał izolacyjny 
wytwarza 10 razy mniej dymu i zapewnia większe 
bezpieczeństwo w przypadku pożaru.

Ponieważ dym stanowi istotne zagrożenie
podczas pożaru, wymagania dotyczące
gęstości dymu dla materiałów izolacyjnych
urządzeń stają się coraz bardziej 
rygorystyczne. Podczas oceny zachowania
się wyrobów budowlanych w warunkach
pożaru europejska klasyfikacja ogniowa
bada nie tylko palność, ale również gęstość
dymu i wytwarzanie płonących kropli.
Poprzez zmniejszenie gęstości dymu
ArmaFlex Ultima poprawia widoczność 
i możliwość oddychania, wydłużając tym
samym czas dostępny na bezpieczną
ewakuację w przypadku pożaru.

WŁAŚCIWOŚCI ULTRA NISKIEGO 
POZIOMU DYMU

Dzięki dobrej przewodności cieplnej 
i wysokiej odporności na dyfuzję pary 
wodnej, ArmaFlex Ultima o zamkniętej 
strukturze komórkowej zapewnia 
niezawodną kontrolę kondensacji  
i wysokie oszczędności energii w dłuższej 
perspektywie. Minimalizuje to również 
ryzyko wystąpienia korozji pod izolacją 
(CUI) i zmniejsza ryzyko kosztów
związanych z przestojami, utratą 
produktywności, a nawet zamknięciem
obiektu. ArmaFlex Ultima może być
instalowany na urządzeniach 
mechanicznych o temperaturze pracy 
od +110 °C do -50 °C (-200 °C)*. Posiada 
aprobatę FM i certyfikat IMO.

NIEZAWODNA KONTROLA TER-
MICZNA I KONDENSACYJNA

BEZPIECZEŃSTWO
PRZECIWPOŻAROWE



JAKOŚĆ POWIETRZA
WEWNĄTRZ 



WYDAJNOŚĆ
ENERGETYCZNA



KONTROLA
KONDENSACJI



DŁUGOTRWAŁA
BEZPIECZNA

EKSPLOATACJA



*Prosimy o kontakt z naszym 
Technicznym Działem Obsługi
Klienta Serwis dla zastosowań 
kriogenicznych
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Podczas gdy standardowe produkty elastomerowe z bromowanymi środkami
zmniejszającymi palność bardzo skutecznie hamują spalanie w przypadku 
pożaru, mają one tendencję do wytwarzania dużej ilości dymu. Nasza 
przełomowa technologia ArmaPrene rozwiązuje ten konflikt: dzięki 
opracowaniu samoistnie odpornych na ogień polimerów 
i zastosowaniu ablacyjnych dodatków ochronnych nie jest już 
konieczne dodawanie jakichkolwiek bromowanych środków 
opóźniających palenie.

ARMAPRENE
Nasza opatentowana technologia ArmaPrene oferuje 
najwyższy standard ogniowy dla elastycznej izolacji.

Uchwyt izolacyjny ArmaFix Ultima izoluje
termicznie rurę i jej mocowanie od siebie 
i wraz z przylegającą do niej izolacją
ArmaFlex Ultima tworzy wieloletni,
niezawodny system izolacyjny. Do 
montażu ArmaFlex Ultima oferujemy 
gamę specjalnie opracowanych klejów, 
w tym produkt bezrozpuszczalnikowy, 
który jest predestynowany do projektów
zrównoważonego budownictwa
realizowanych zgodnie z LEED®, BREEAM,
DGNB lub krajowymi systemami 
zielonego budownictwa.

ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE 
ZAPEWNIAJĄCE MAKSYMALNĄ 
NIEZAWODNOŚĆ

ArmaFlex Ultima spełnia najbardziej 
rygorystyczne wymagania środowiskowe  
i oszczędza czas projektantów, ponieważ 

jest akredytowany w najważniejszych 
systemach budownictwa ekologicznego.

Bez bromu | Bez antymonu | Bez PVC

SUNDAHUS | NORDIC SWAN ECOLABEL OCENA 
PRODUKTÓW BUDOWLANYCH | MINERGIE-ECO 

LEED | BREEAM | DGNB

ArmaFlex oszczędza  
  
 

razy więcej
energii niż jest

potrzebne do jego
produkcji

140



zadowolenie klientów z produktów
Armacell. Na całym świecie budownictwo 
jest jedną z najbardziej surowco-  
i energochłonnych branż. Sektor 
budowlany jest największym 
konsumentem surowców na świecie  
i wiodącym producentem gazów
cieplarnianych. Około 50 procent 
wszystkich surowców zużywa się do
budowy i utrzymania budynków, natomiast
35-40 procent gazów cieplarnianych
powstaje w wyniku budowy, użytkowania  
i późniejszej rozbiórki budynków.  
W krajach uprzemysłowionych ogromne 
ilości energii zużywane są w transporcie 
i przemyśle wytwórczym, ale sektor 
budowlany odpowiada za około 40 procent 
zużycia energii w Europie. Dlatego 
dostarczanie odpowiednich narzędzi do 
wyboru idealnego materiału izolacyjnego 
pod względem trwałości i efektywności
energetycznej jest sednem naszych
produktów i propozycji wartości.

Produkty i rozwiązania Armacell są w 
pełni zintegrowane z wiodącymi na świecie
metodami i normami dotyczącymi
zrównoważonego rozwoju, ekologii  
i dobrego samopoczucia w projektach
zagospodarowania przestrzennego,
infrastruktury i budynków. Dzięki kartom
zgodności pomagamy projektantom,
architektom, inżynierom, konsultantom  
i deweloperom, dostarczając jasnych
informacji o tym, które cechy naszych
produktów izolacyjnych ArmaFlex są
istotne dla poszczególnych kategorii 
w każdym systemie zielonej certyfikacji.
Odpowiednie wymagania są szczegółowo
wymienione wraz z tym, w jaki sposób nasz
produkt osiąga zgodność. Oszczędza to
firmom budowlanym, właścicielom  
i zarządcom budynków oraz firmom
instalacyjnym wiele kłopotów przy
ubieganiu się o certyfikację LEED®, 
BREEAM® lub WELL Building Standard®.

W Armacell, stale wprowadzamy 
innowacje, ulepszamy i ponownie
rozważamy to, co robimy, koncentrując się
na zrównoważonym, zyskownym wzroście
poprzez rozwój i produkcję produktów,
które tworzą długotrwałą wartość dla
naszych interesariuszy. Oferujemy
wysokiej jakości produkty i rozwiązania
systemowe oraz zapewniamy naszym
klientom know-how, pomoc i wsparcie
potrzebne do montażu i stosowania.
Oferowane przez nas wsparcie i usługi
stanowią prawdziwą różnicę  
w zastosowaniach na całym świecie, na
przykład poprzez oszczędzającą czas
pomoc w uzyskaniu certyfikatu budynku
ekologicznego lub wellness, praktyczne
narzędzia obliczeniowe, różne działania
szkoleniowe lub nakładkę do modelowania
informacji o budynku (BIM). W połączeniu
z produktami o niskim oddziałowywaniu  
i trwałej wydajności, które kwalifikują się
do międzynarodowych certyfikatów
zielonego budownictwa, ten portfel usług
wspierających pracę zwiększa

INWESTOWANIE W 
MAŁO SZKODLIWE
I TRWAŁE
PRODUKTY
UŻYTKOWE

ESG OZNACZA  
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE I SPOŁECZNE
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Jako pionierski dostawca wiodących
w branży rozwiązań w zakresie
technologii izolacji, stale inwestujemy  
w produkty i rozwiązania które 
zapewniają trwałą wartość dla naszej 
wysoce zróżnicowanej globalnej bazy
klientów. Nasze produkty  
i rozwiązania dostarczają odpowiedzi
zwiększających wartość, których
wymagają rynki. Odpowiedzi, które
opracowujemy w ścisłej współpracy
z naszymi klientami.
To, czego czego  
potrzebują, jest
pokrywane przez nasz 
zestaw produktów
dopasowanych do
produktów do 
określonego celu
i rozwiązań rozwiązań.
Nasz strategiczny 
rozwój strategiczny odnosi się do 
siedmiu globalnych megatrendów które
kształtują świat. Wraz z rozwojem
potrzeb społecznych, stajemy się
bardziej świadomi zrównoważonego
rozwoju oraz wpływu naszego
wykładniczego wzrostu populacji  
i wymagań. To motywuje nas do
większej świadomości obszarów,  
w których możemy coś zmienić.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć
zadowolenie klientów, zawsze staramy 
się wychodzić poza lepsze, zapewniając 
atrakcyjną ofertę - know-how, pomoc  
i wsparcie - dla użytkowników naszych 
produktów i systemów,  
a także odpowiadając na ich potrzeby  
i oczekiwania. Zdajemy sobie sprawę, że 
nasi klienci odgrywają aktywną rolę  
w naszej podróży w kierunku
zrównoważonego rozwoju i w znacznym 

stopniu przyczyniają 
się do realizacji 
naszych ambicji na 
przyszłość. Dlatego
też obecnie 
pracujemy nad 
włączeniem 
elementów 
dotyczących 
środowiska,

społeczeństwa i zarządzania do naszej 
corocznej ankiety dla klientów. W celu 
uwzględnienia aspektu zrównoważonego 
rozwoju we wszystkich obszarach 
łańcucha wartości, współpracujemy  
z naszymi klientami, aby dowiedzieć 
się, jak postrzegają oni przyszłe trendy. 
W ten sposób możemy dopasować 
obserwowane przez nas globalne trendy 
do wymagań klientów. Pozwala nam 
to zweryfikować podstawę, na której 
nadal piszemy historię sukcesu naszych 
produktów izolacyjnych. Przyszłe 
raporty zapewnią wgląd w postawy, 
postrzeganie i oczekiwania naszych 
klientów na nadchodzące lata.
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KLUCZOWE MIEJSCA 
PRZEZNACZENIA
Czy w pracy, w domu czy na pokładzie, bezpieczeństwo 
pożarowe jest sprawą życia i śmierci. W przypadku pożaru dym 
jest najbardziej krytycznym czynnikiem bezpieczeństwa, 
ponieważ stanowi największe zagrożenie dla zdrowia osób 
przebywających w pomieszczeniu i jest odpowiedzialny za 
ponad 50 procent szkód pożarowych w mieniu.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE I KOMERCYJNE

Centra danych to bijące serce ery cyfrowej. 
Zasilają i chronią infrastrukturę o znaczeniu 
krytycznym oraz wrażliwe dane. Ich wysoka 
gęstość mocy elektrycznej zwiększa potencjalne 
zagrożenie pożarowe, dlatego bezpieczeństwo 
pożarowe jest najwyższym priorytetem.

Podczas opracowywania rozwiązań 
mających na celu zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków, bezpieczeństwo 
pozostaje najważniejsze. Incydenty pożarowe 
mogą powodować rozległe szkody materialne, 
wpływać na ciągłość działalności, powodować 
obrażenia, a w najgorszym przypadku - ofiary 
śmiertelne.

Placówki służby zdrowia mają ściśle 
określone wymagania, aby zapewnić pacjentom 
korzystanie z jak najlepszej opieki medycznej. 
Jeśli w szpitalu wybuchnie pożar, zagrożenie 
dla życia i zdrowia jest znacznie większe niż w 
innych budynkach użyteczności publicznej.

  UCZYŃ 
BEZPIECZEŃSTWO 
POŻAROWE SWOIM 

PRIORYTETEM

//  Kompletne rozwiązanie systemowe 
o niskiej emisji dymu dla wyższeg 
o poziomu bezpieczeństwa w budynkach

//  ArmaFlex Ultima spełnia wymagania 
systemów Green Building 

//  Długotrwała niezawodna praca
       i wysoka efektywność energetyczna

// Niska gęstość dymu może uratować  
       życie w razie pożaru.

//  Utrzymanie określonych warunków
      otoczenia w celu zapewnienia czasu pracy  
      i niezawodności systemu

//  Niezawodna ochrona przed kondensacją, 
zanieczyszczeniami i stratami energii
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KLUCZOWE MIEJSCA 
PRZEZNACZENIA

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE I ENERGIA STATKI TRANSPORTOWE

W Armacell jesteśmy 
zobowiązani do osiągania 

wyników przekraczających 
oczekiwania, dziś i jutro, aby 

mogli Państwo osiągnąć 
najlepszą w swojej klasie 

wydajność izolacji dla swoich

wysokiej jakości projektów.

Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł 
chemiczny, farmaceutyczny, wytwórczy, 
przetwórstwo żywności i napojów, czy 
też elekroniczny, ArmaFlex Ultima jest 
bezpiecznym i niezawodnym rozwiązaniem  
do izolacji urządzeń procesowych. 

Aby bezpiecznie przechowywać i transportować 
większe ilości, gazy przemysłowe, takie jak 
azot, tlen, wodór czy gaz ziemny, są schładzane 
do postaci ciekłej. Kriogenika wymaga 
wysokowydajnych materiałów izolacyjnych, które 
mogą absorbować duże siły mechaniczne i oferują 
niską przewodność cieplną.

Chłodnictwo i klimatyzacja odpowiadają
nawet za 40 procent całkowitego zużycia
energii na statku wycieczkowym.
Profesjonalnie zaizolowany sprzęt jest
kluczem do efektywności energetycznej na
statkach i w całym przemyśle morskim.

  UCZYŃ 
BEZPIECZEŃSTWO 
POŻAROWE SWOIM 

PRIORYTETEM

*Przed montażem prosimy o kontakt  
z naszym Technicznym Biurem Obsługi
Klienta

//  ArmaFlex Ultima o zamkniętych 
komórkach, nie zawierający włókien, 
zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia 
cząsteczkami i CUI

//  Niższe ryzyko wysokich kosztów 
następstw pożaru dzięki 
niskohalogenowemu materiałowi 
klasyfikowanemu BL-s1,d0

//  ArmaFlex Ultima może być stosowany  
do -200 °C*  

//   Nie reaguje z ciekłym tlenem zgodnie  
z ISO 21010

//  ArmaFlex Ultima może być stosowany 
na rurociągach zimnych systemów 
chłodniczych wszędzie na pokładzie

//  Jest lekki, bardzo elastyczny i łatwy 
w montażu, nawet w bardzo ciasnych 
miejscach
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Nowe Centrum Medyczne Tergooi w Hilversum jest 
wyposażone w najnowocześniejszą technologię, która 
nadaje najwyższy priorytet zrównoważonemu rozwojowi 
oraz komfortowi i bezpieczeństwu pacjentów.

Ponieważ dym stanowi
znacznie większe zagrożenie 
niż sam pożar, Royal Haskoning 
DHV (Amersfoort) wybrał
ArmaFlex Ultima do izolacji
urządzeń mechanicznych.
Materiał izolacyjny został
zainstalowany przez Riweltie 

SZPITAL TERGOOI (HOLANDIA)

Isolatie en Brandpreventie 
(Utrecht). Aby zapewnić 
termiczne odsprzężenie  
i maksymalne bezpieczeństwo, 
rury zostały zamontowane za 
pomocą uchwytów ArmaFix 
Ultima.

WZMOCNIJ POZYCJĘ
SWOICH PROJEKTÓW 
Wybierając ArmaFlex Ultima, możesz zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe w swoim 
projekcie. Dzięki zmniejszeniu ryzyka związanego z ogniem i dymem, nasze najlepsze w 
swojej klasie rozwiązanie poprawia widoczność i oddychanie, wydłużając tym samym 
czas bezpiecznej ewakuacji budynku w przypadku pożaru. Co więcej, materiał o niskiej 
zawartości halogenu zmniejsza ryzyko poniesienia kosztów związanych z pożarem.

Gdy bezpieczeństwo, wydajność energetyczna i zdrowy 
klimat wewnętrzny są głównymi priorytetami  
w projektach budowlanych, ArmaFlex Ultima jest 
oczywistym wyborem dla izolacji sprzętu.

W nowej siedzibie firmy w
Kernen specjalistyczna 
hurtownia Fischer Kälte-Klima 
stawia na nowy standard 
bezpieczeństwa w technice
izolacyjnej. Centralnym 
elementem zintegrowanego 
rozwiązania całościowego 
jest pompa ciepła NH3 z 

MAGAZYN KÄLTE-FISCHER (NIEMCY)

zaawansowanym system
hydrauliczny do ciągłej
klimatyzacji budynków biurowych
i produkcyjnych. Cała pompa
ciepła NH3, w tym część
hydrauliczna, została zaizolowana
za pomocą ArmaFlex Ultima
przez dział Inżynierii Systemów
Fischera.
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// Estonia 
 Harku Server Center, Tallinn

// Finlandia 
 Ośrodek badawczy i dydaktyczny  
      Wydziału Biologii Uniwersytetu  
      w Oulu

// Francja 
 Laboratorium Servier, Saclay

// Niemcy 
 Centrum pojazdów użytkowych 
      Mercedes Benz, Bremen

// Portugalia 
 Labesfal - Fresenius Kabi,  
 Santiago de Besteiros

// Szwecja 
 Skandion Clinic, Uppsala 
 Kineum, Gothenburg

// Szwajcaria 
 Wieża Osterwalder, Zurich

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ NA 

ARMACELL.EU

KLIENCI NA CAŁYM ŚWIECIE POLEGAJĄ NA NASZYCH DOSKONAŁYCH ROZWIĄZANIACH

WZMOCNIJ POZYCJĘ
SWOICH PROJEKTÓW 
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Typowy system HVAC odpowiada za
40 procent całkowitego zużycia
energii w budynkach komercyjnych.
To sprawia, że izolacja sprzętu jest
jednym z najbardziej efektywnych
sposobów oszczędzania energii  
i zmniejszania emisji CO2.

Materiały izolacyjne, stanowiąc
średnio zaledwie 1 procent
całkowitych kosztów wyposażenia
technicznego, zapewniają wyższą
wydajność, dłuższą żywotność  
i większą efektywność.

BEZPIECZNY,
NIEZAWODNY  
I WYDAJNY
ENERGETYCZNIE

Instalacja ArmaFlex Ultima
w zakładzie produkcji penicyliny 
Fresenius Kabi w Portugalii



Prawie pół wieku po tym, jak człowiek po raz ostatni 
znalazł się na Księżycu, podróże kosmiczne znów są na 
porządku dziennym. “Jeśli ludzie mają się osiedlić na 
Księżycu i innych planetach, musimy być bardzo ostrożni, 
jak zaprojektujemy domy dla tych pionierów.

W przestrzeni kosmicznej twój habitat jest całym twoim 
światem” - mówi SAGA, duńskie studio projektowe, które 
chce uczynić przestrzeń kosmiczną zdatną do życia dla 
przyszłych podróżników.

SAGA ARCHITECTS I ARMACELL 

CO TRZEBA ZROBIĆ,
ŻEBY ŻYĆ NA KSIĘŻYCU?

ZESKANUJ LUB 
KLIKNIJ, ŻEBY

OBEJRZEĆ

10/ ARMAFLEX ULTIMA

LUNARK
PROJEKT 

Ponieważ Księżyc nie 
jest jeszcze dostępny do 

eksperymentów z
zamieszkaniem, jako kolejną

najlepszą alternatywę wybrano 
arktyczną Grenlandię.  
To surowe, bezlitosne 

środowisko nie jest podobne 
do Księżyca. 



CO TRZEBA ZROBIĆ,
ŻEBY ŻYĆ NA KSIĘŻYCU?

Lekka konstrukcja LUNARK Habitat origami została wykonana z ArmaPET®.  
Do izolacji ścian wewnętrznych zainstalowano dwie warstwy ArmaFlex Ultima, 
zabezpieczone ArmaFinish. Dzięki doskonałym właściwościom ogniowym 
i i niskiej gęstości dymu, ArmaFlex Ultima był jedynym 
elastycznym materiałem izolacyjnym, który 
spełniał wymagania projektowe firmy 
SAGA i grenlandzkie przepisy 
przepisów dotyczących 
schronów.

DO KOGO ZWRÓCILI SIĘ O POMOC 
W SPRAWIE IZOLACJI?

/11ARMAFLEX ULTIMA

“ Izolacja ArmaFlex Ultima utrzymywała
nas w bezpieczeństwie i cieple przy

temperaturach zewnętrznych sięgających
nawet -50 °C”.

LUNARK
PROJEKT 

OCZYWIŚCIE 
ARMACELL.

Dwuosobowa załoga, Sebastian Aristotelis  
i Karl-Johan Sørensen, testowała żywotność

siedliska od września do listopada 2020 roku.



Informacje o produkcie można znaleźć na
stronie:  www.armacell.eu

O ARMACELL

ArmaFlex®

Jako wynalazca elastycznej pianki do izolacji sprzętu i wiodący dostawca pianek technicznych, Armacell opracowuje
innowacyjne i bezpieczne rozwiązania termiczne, akustyczne i mechaniczne, które tworzą trwałą wartość dla swoich
klientów. Produkty Armacell znacząco przyczyniają się do globalnej efektywności energetycznej, zmieniając świat każdego
dnia. Z 3 200 pracowników i 26 zakładów produkcyjnych w 18 krajach, firma prowadzi dwa główne biznesy, Advanced
Insulation i Engineered Foams. Armacell koncentruje się na materiałach izolacyjnych do urządzeń technicznych,
wysokowydajnych piankach do zastosowań zaawansowanych technologicznie i lekkich oraz technologii aerożelowej nowej
generacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.armacell.com.

Wszystkie dane i informacje techniczne oparte są na wynikach uzyskanych w specyficznych warunkach określonych zgodnie z normami badawczymi, do których się odnoszą.
Pomimo podjęcia wszelkich środków ostrożności w celu zapewnienia aktualności danych i informacji technicznych, Armacell nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji,
wyraźnych lub dorozumianych, co do dokładności, zawartości lub kompletności danych i informacji technicznych. Armacell nie ponosi również żadnej odpowiedzialności wobec
jakiejkolwiek osoby, wynikającej z wykorzystania wspomnianych danych i informacji technicznych. Armacell zastrzega sobie prawo do odwołania, modyfikacji lub zmiany
niniejszego dokumentu w dowolnym momencie. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Odpowiedzialność za
profesjonalny i prawidłowy montaż oraz zgodność z odpowiednimi przepisami budowlanymi spoczywa na kliencie. Niniejszy dokument nie stanowi ani nie jest częścią prawnej
oferty sprzedaży lub umowy. W Armacell Twoje zaufanie znaczy dla nas wszystko, dlatego chcemy poinformować Cię o Twoich prawach i ułatwić Ci zrozumienie, jakie informacje
zbieramy i dlaczego je gromadzimy. Jeśli chcesz dowiedzieć się o przetwarzaniu przez nas Twoich danych, odwiedź naszą Politykę ochrony danych osobowych.

© Armacell, 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, po których następuje ® lub TM są znakami towarowymi Grupy Armacell. USGBC® i powiązane logo są znakami 
towarowymi należącymi do U.S. Green Building Council® i są używane w niniejszym dokumencie za zgodą. LEED® to skrót od Leadership in Energy and Environmental DesignTM. 
LEED® i związane z nim logo są znakami towarowymi należącymi do U.S. Green Building Council®. BREAM® to skrót od Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method i jest to wiodący na świecie, oparty na naukowych podstawach, pakiet systemów walidacji i certyfikacji dla zrównoważonego środowiska budowlanego. 
BREEAM jest zarejestrowanym znakiem towarowym BRE (The Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). WELL Building Standard® to oparty na 
wynikach system pomiaru, certyfikacji i monitorowania cech środowiska budowlanego, które mają wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie człowieka. Standard WELL Building 
i związane z nim logo jest znakiem towarowym International WELL Building Institute pbc w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Microban® jest znakiem towarowym firmy 
Microban Products Company i jest używany tutaj za zgodą. 

00663 | ArmaFlex Ultima I Broszura handlowa I 202209 I EMEA I EN MASTER

ArmaFlex 
 Ultima  

shoots for 
 the Moon

“Lunark był niesamowitym doświadczeniem, zarówno dla nas, jak i dla zespołu SAGA. Był 
to pierwszy wspólny projekt, a teraz będziemy rozwijać bardziej złożony habitat księżycowy. 
Oczywiście ArmaFlex Ultima ponownie pojawi się na pokładzie. Rosie zostanie zainstalowana 
w Szwajcarii i będzie testowana przez okres dziesięciu lat z małymi załogami studentów.”

NOWY HABITAT KSIĘŻYCOWY: ROSIE

Sebastian Aristotelis
Współzałożyciel, SAGA Space Architects


