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SYSTEMDIVISIONEN 
FRÄMJAR PARTNERSKAP

Systemdivisionen, som startades 2018, förenar högteknologi, 
innovativ forskning, digital expertis och kreativa processer 
från våra OEM-, Technical Solutions-, Urbanscape®- Green 
Solutions- och Knauf Insulation Building Science-affärs 
enheter för att kunna erbjuda våra kunder de bästa lösningarna 
under ett och samma tak.

FOKUS
Vi är en kundorienterad plattform med erfarna specialister 
inom forskning och utveckling och erbjuder den senaste digi-
tala tekniken, från 3D-modellering och tryck till fibergjutning 

och robotteknik. Vårt mål är att skapa innovativa lösningar 
som tillgodoser våra kunders behov. ”Vi lyssnar. Vi utforskar 
och testar möjligheter. Om det behövs utnyttjar vi vår globala 
kunskapsbas för att hitta de bästa lösningarna,” förklarar 
Saša Bavec, chef för Knauf Insulations systemdivision. ”Vi är 
omåttligt stolta över vår expertis, men för våra kunder är denna 
kunskap en självklarhet. Kunderna vill ha något meningsfullt 
som hjälper dem att lyckas. Därför fokuserar vi på innovativt 
samarbete med våra kunder för att kunna ta fram den optimala 
produkten för dem.”

ECOSE® Technology är resultatet av fem års intensiv 
forskning och testning. En del av vår ständiga strävan 
att erbjuda våra kunder innovativa produkter som även 
tillgodoser den ökade efterfrågan på mer miljömässigt 
hållbara byggmaterial. Vår revolutionerande, prisbelönta 
innovation ECOSE® Technology minskar miljöpåverkan 
genom lägre energi. Tekniken ersätter konventionella 
hartsbindemedel med fenolformaldehyd och det är den 
som ger vår mineralull dess bruna färg. Mineralullen 
tillverkas utan tillsats av artificiella färger. 

VAD STÅR NAMNET ECOSE® FÖR?
Namnet ger uttryck åt de ekologiska och hållbara 
komponenterna i bindemedelsteknologin. Förkortningen 
(ECOlogical, Sustainable, Environmental) understryker 
vikten av detta vetenskapliga genombrott.

ECOSE® Technology har satt en trend i hela branschen. I 
dag ligger fokus på komponenterna och bearbetningen 
av isoleringsmaterial inte bara hos tillverkarna, utan 
även hos planerare och hantverkare. Under de senaste 
åren har Knauf Insulation fått flera viktiga utmärkelser 
för sitt unika bindemedel för isoleringsmaterial av 

mineralull. Förutom de vanliga fördelarna med vår tradi-
tionella mineralull ger Knauf Insulations mineralull med 
ECOSE® Technology följande fördelar:
• Ingen tillsatt formaldehyd
•  Låga produktutsläpp som har bekräftats av Eurofins 

Indoor Air Comfort Gold-testresultat
• Lägre energiförbrukning
• Lägre miljöpåverkan*
• Mjukare känsla*
• Inga tillsatta artificiella färger

*  Baserat på kundundersökningar och livscykelanalyser jäm-

fört med vår traditionella mineralull.

UTFÄRDADE CERTIFIKAT BEKRÄFTAR 
VÄRDET AV VÅR INNOVATION

Indoor Air Comfort Gold-certifikat
Knauf Insulation är det första företaget i 
världen som får det prestigefyllda Indoor Air 
Comfort Gold-certifikatet från Eurofins. Det 
gyllene sigillet är beviset på att produkten uppfyller alla 
europeiska kriterier för kvalitet på inomhusluft.

10 ÅR
För 10 år sedan, 2009, införde vi en 
betydande förändring inom glasulls-
isolering då vi lanserade vår binde-
medelsteknik, ECOSE® Technology. 
Från 2016 använder vi den även inom 
en del av stenullsproduktionen.

Knauf Insulation Technical Solutions är 
först i branschen med ett komplett pro-
duktsortiment som produceras med vårt 
naturliga bindemedel ECOSE® Technology.

Sedan introduktionen för HVAC-applikationer 
2016 har våra produkter med ECOSE® Technology vi-
dareutvecklats och anpassats för att klara kraven på 
hög prestanda inom all teknisk isolering. De enastå-
ende tekniska egenskaperna och brandegenskaper-
na hos det naturligt brunaktiga isoleringsmaterialet 
förblir på en konstant hög nivå. Dessutom ger det 
nya produktsortimentet fördelar när det gäller han-
tering och hållbarhet jämfört med mineralull med 
standardbindemedel med fenolformaldehyd.

Knauf Insulations systemdivision förenar tekno-
logisk expertis, nyskapande och digitalt 
kunnande för att skapa de lösningar som kunderna be-
höver för att möta framtidens utmaningar.

ECOSE® TECHNOLOGY –
EN INNOVATION SOM VISAR 
VÄGEN

DELTA I VÅR
ECOSE®-UPPLEVELSE 
OCH VINN FINA 
PRISER!

Så här går det till:

*   Observera tävlingsvillkoren på www.ecose-experience.com.

1.  Prova våra ECOSE® Technology- 
produkter

2.   Ladda upp ett foto eller en  
video om din upplevelse  
på ecose-experience.com

3.  Dela med vänner och familj 

4.  Och vinn fina priser*! 50 €

Saša Bavec (t.v.), chef för Knauf Insulations 
systemdivision och Tomaž Lanišek, ekonomi- & HR- 
chef för systemdivisionen, skär upp tårta på Knauf 
Insulation Experience Center som öppnar i Škofja Loka.



KNAUF INSULATION FICK 
UTMÄRKELSEN GLOBAL 
INSULATION COMPANY 
OF THE YEAR 2018

Pavol Harmanos
Försäljnings- och marknadschef 
för marindivisionen 
På Knauf Insulation har vi startat en 
marinavdelning med ett nytt sortiment 
Sea-teK®-lösningar. Dessa lösningar är utfor-

made för att ge utmärkt produktprestanda för passagerarnas 
komfort och ett enastående brandskydd.

Brandsäkerhet är en mycket viktig aspekt inom fartygsdesign, 
särskilt när det gäller passagerarfartyg. Oavsett om det är en 
yacht eller ett enormt kryssningsfartyg som tar 6 000 passage-
rare,” säger Pavol Harmanos, försäljnings- och marknadschef 
för vår marindivision.

”Därför är produkterna i vårt särskilt framtagna Sea-teK®-sor-
timent inte brännbara. Sortimentet omfattar en rad produkter 
som är certifierade för A-15-, A-30- och A-60-brandskyddsiso-
lering för ståldäck och skott enligt Internationella sjöfartsorga-
nisationens (IMO 2010 FTP code) regler och bestämmelser.”

Invändig komfort, särskilt bra luftkvalitet, är en annan mycket 
viktig fråga inom skeppsbyggnad. Det gäller i synnerhet kryss-
ningsfartyg som tar tusentals passagerare i relativt små hytter. 
I alla Sea-teK®-produkter används vårt revolutionerande 
ECOSE®-bindemedel. 

Det innebär att ingen formaldehyd, akryl eller fenoler tillsätts i 
tillverkningen. Produkterna är certifierade av Eurofins Indoor 
Air Comfort Gold som ”enastående material” enligt utsläpps-
standarder för flyktiga organiska föreningar och inomhusluft-
kvalitet. Det är skönt att veta med tanke på att kryssningspas-
sagerare tillbringar mycket tid i sina hytter.

Det finns olika typer av ljudkällor i de gemensamma områdena 
och de enskilda hytterna på ett fartyg. Att minska dessa ljud 
är en annan viktig utmaning för att säkerställa passagerarnas 
välbefinnande. Tack vare Sea-teK®-produkternas utmärkta 
bulleregenskaper minskas det reflekterade ljudet, men även 
ljudet som leds genom strukturella skeppsdelar, t.ex. däck, 
skott, korridorer etc. 

Sea-teK®-produkternas låga värmekonduktivitet, bidrar till 
en behaglig temperatur och sänker energiförbrukningen för 
uppvärmning och luftkonditionering.

SÄKERHET TILL SJÖSS

SEGLA BEKYMMERSFRITT 
UNDER ECOSE®-FLAGG
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På den 13:e årliga internationella konferensen 
Global Insulation Conference, där 160 deltagare 
från världens ledande företag närvarade, fick 
Knauf Insulation utmärkelsen Global Insulation 
Company of the year 2018. Detta är vår andra 
utmärkelse. 2009 fick vår revolutionära ECOSE® 
Technology utmärkelsen Global Insulation Pro-
duct of the Year.  

NU KAN VI SKÖRDA FRUKTEN AV VÅRT HÅRDA ARBETE
”Dessa utmärkelser är en hyllning till det hårda arbete som har utförts av alla 
på Knauf Insulation, särskilt med tanke på den kvalitetskonkurrens som råder”, 
underströk vår VD Jean-Claude Carlin. Att få utmärkelsen Global Insulation 
Company of the Year 2018 är ett erkännande av vårt engagemang för att lösa de 
utmaningar våra kunder, kollegor och hela planeten står inför. Det är en utmär-
kelse som visar att vi bryr oss — och det är något vi alla ska vara stolta över,” 
tillade Jean-Claude Carlin.

Fartygsägare och specificerare stöter på 
många utmaningar, oavsett om de 
bygger en motorbåt, yacht, färja eller 
ett kryssningsfartyg. Men det finns 
en sak som alltid kommer först – 
säkerheten till sjöss. Och en 
av de viktigaste frågorna 
är brandsäkerheten.

URBANSCAPE® GREEN ROOF SYSTEM 
FICK DEN TYSKA ECODESIGN- 
UTMÄRKELSEN 2018 

Fantastiska nyheter från Tyskland: Det tyska ministeriet 
för miljö, naturskydd och kärnkraftssäkerhet har nomi-
nerat vårt Urbanscape® Green Roof System till det tyska 
Ecodesign-priset 2018. 
Det tyska Ecodesign-priset, som introducerades 2012, 
delas ut för produkter och koncept med höga ekologiska 
och estetiska krav. Den tvärvetenskapliga juryn nomi-
nerade bara 24 projekt från områdena arkitektur, energi, 
kommunikation, hushåll, inredning, transport och mode 
på den tyska marknaden. Vårt Green Roof-system nomi-
nerades som enda isoleringsprodukt i produktkategorin 
tillsammans med 8 andra nominerade. Det är vi omåttligt 

stolta över. Vid prisutdelningen uttryckte Tysklands 
miljöminister Svenja Schulze klart och tydligt att syftet 
med detta pris är att belöna leverantörer av produkter och 
tjänster som bidrar till att minimera mängden plastavfall 
och annat avfall och samtidigt kan användas i vardagen. 
Vi lyckades inte den här gången, men vårt mål är alltid 
detsamma: Att skapa klimatsmarta gröna tak och samti-
digt kämpa för en bättre, grönare och hälsosammare mil-
jö! Eco Design-priset har utvecklats av IDZ Internationales 
Design Zentrum Berlin och stöds av det tyska ministeriet 
för miljö, naturskydd och kärnkraftssäkerhet.

Urbanscape® Sedum-mix-matta

Urbanscape® Grön matta

Urbanscape® Dränagesystem

Urbanscape® Rotmembran

Vattentätt membran

Grundstruktur



INNOVATION TACK 
VARE BIM-OBJEKT

MILJÖDEKLARATIONER EPD FÖR VÅRA 
ECOSE®-PRODUKTER
På Technical Solutions anser vi att våra produkter inte bara ska vara effektiva, 
utan även snälla mot naturen. Förutom att uppfylla lagstadgad dokumentation 
är vi också tydliga med hur våra produkter och tillverkningen av dem påverkar 
miljön. TS-produkterna är nu till nästan 100 % i ECOSE®. Bindemedlets höga kva-
litet kan nu även återspeglas i EPD-dokumentationen. Den nya generationen EPD 
(miljödeklarationer för produkter) ska snart implementeras. De första produkter-
na med klassificering av miljöpåverkan kommer från Thermo-teK-segmentet. Vi 
har inte valt dessa produkter av en slump. Det har vi gjort till följd av den kraftigt 
ökade efterfrågan på den här typen av certifikat för ”gröna byggnader” (LEED, 
BREEAM, WELL, ...). Våra HVAC-produkter är en viktig beståndsdel i dessa 
ekobyggnader, och nu har vi även denna aktuella dokumentation.

DE FÖRSTA ECOSE®-PRODUKTERNA MED EPD KOMMER ATT VARA FÖLJANDE:
•  Thermo-teK PS Eco ALU
•  Thermo-teK PS Pro ALU

•  Thermo-teK LM Eco ALU
•  Fire-teK BD 912 ALU 

Ing. Laura Raggi 
Specifikationsansvarig 
TS Europa
Byggnadsinforma-
tionsmodulering 
(BIM) är en innovativ 

designmetod som blir allt mer betydel-
sefull i Europa. Med BIM inkluderas all 
relevant information för ett projekt i en 
virtuell byggnadsmodell. Slutresultatet 
är en 3D-modell som ger en tydlig bild 
av flaskhalsar i designen och projektets 
komplexitet. Tack vare detta kan man 
tidigt flagga för eventuella fel i bygg-
processen, vilket effektivt kontrollerar 
eventuella extra kostnader. BIM är en 
innovativ arbetsmetod som dessutom 
gynnar designens övergripande kvalitet. 
Knauf Insulation Technical Solutions tän-
ker alltid på ett nyskapande sätt och har 
tagit fram BIM-objekt för Thermo-teK- 
(VVS-isolering) och Fire-teK®-produk-
terna (brandskydd för luftkanaler) för att 
specificerare ska kunna spara värdefull 
tid och för att erbjuda smarta lösningar 
som tillgodoser deras behov och kan inte-
greras i deras BIM-projekt. Förutom enkla 
BIM-objekt som är klara att användas 
erbjuder vi ett innovativt verktyg för val 
av våra material. Denna tjänst underlättar 
specificerarnas och planerarnas dagliga 
arbete med BIM, och de kan därmed 
förbättra sina projekt med högkvalitativa 
tekniska isoleringsprodukter.

EXPER-TEK®

VÅRT ONLINEVERKTYG FÖR 
TERMISKA BERÄKNINGAR OCH 

ENERGIBESPARINGAR – 
SNABBT OCH ENKELT! 

·  Lättanvänd vägledning

·  Alltid tillgängligt online utan kostnad

·  Enkel beräkning av värmeförluster  
och energikostnader i fem steg

·  VDI-certifierade / ISO 12241- 
beräkningsmetoder

·  Finns på olika språk

·  Nu även för HVAC-applikationer

WWW.EXPER-TEK.ONLINE

EXPER-TEK: MED NYTT UTSEENDE OCH NY KÄNSLA!

VÄRME-
KONDUKTIVITET

ILLUSTRATION AV VÄRMEKONDUKTIVITET

TYPISK KURVA FÖR VÄRMEKONDUKTIVITET 
HOS MINERALULL

Temperatur i °C

 [W
/(

m
·K

)]

Dipl. ing. Andreas Regel
Specifikationsansvarig 
TS Europa
Senior TipCHECK-ingenjör 
Värmekonduktiviteten anger vilken 
mängd värme (Q) som kan ledas ge-

nom en tvärsnittsarea på 1 m² och genom ett 1 m tjockt 
lager av ett ämne vid en konstant temperaturskillnad 
på 1 K. Värmekonduktiviteten anges som watt per 
meter och Kelvin [W/(m • K)]. Symbolen för värmekon-
duktivitet är den grekiska bokstaven lambda ( ). Ju 
lägre värde för värmekonduktivitet, desto bättre isole-
ringsförmåga hos materialet. Värmekonduktiviteten 
kan vara väldigt olika beroende på material. Den beror 
dessutom på temperaturskillnaden mellan ena sidan 
och den andra sidan. Därför är värmekonduktivitet en 
temperaturberoende materialegenskap. 

76 KUNDMAGASINET 01/2019KUNDMAGASINET 01/2019STARKT FOKUS PÅ DIGITALISERING

ISO-WIKI:

NYHET! 

PLANERADE 

BIM-WEBBINARIER 

UNDER 2019 

Helt utan kostnad, främst avsedda 

för planerareoch specificerare. 

Webbinarierna förmedlar 

användbara kunskaper om BIM 

på Revit- plattformen. Du 

kan snart läsa mer om detta 

på www.ki-ts.com



FULL ISOLERINGSKRAFT 
MED FÄRRE LAGER:
POWER-TEK RL 150

Med sin nya 
produkt Power-
teK® RL 150 
kommer Knauf 
Insulation med 

en ny lösning för värmetankar 
och liknande applikationer 
som behöver en relativt tjock 
isolering, men som bara kräver 
en maximal drifttemperatur 
under genomsnittet. Produkten 
baseras på högkvalitativ mine-
ralull och den har ECOSE®-tek-
niken. Mattorna levereras 
som kraftigt komprimera-
de rullar för enkel transport 
och hållbar logistik. En viktig 
fördel jämfört med traditionella 
produkter är möjligheten att 
få den isoleringstjocklek som 
krävs med färre materiallager. 
Det resulterar i lägre arbets-
kostnader vid installation 
utan att isoleringsprestandan 
försämras.  Produkterna finns 
med en tjocklek mellan 140 och 
300 mm. Detta gör det till ex-
empel möjligt att bygga en total 
tjocklek på 500 mm med bara 
två lager på vardera 250 mm.

KNAUF INSULATION 
SPA-SKIVA: 
TEGELSTENAR 
MED VÅRT NYA 
ISOLERINGSMATERIAL 
AV MINERALULL

Isolerade tegelstenar används framför allt i flerfamiljshus 
och mindre lägenhetshus, sällan i byggnader som inte är 
bostadshus. Vi är mycket stolta över att meddela att vår nya 
produkt Knauf Insulation SPA-skiva i mineralullsteknik har 
lanserats. Materialet är tillverkat med patenterad ECOSE® 
Technology. Tack vare dess termiska och akustiska egenska-
per lämpar sig SPA-skivan särskilt för isolerade tegelstenar.

De främsta fördelarna med vår produkt är: 
•   Utmärkt värmekonduktivitet (  d = 0,031 W/m•K)
•   Ej brännbar (Euroklass A1)
•   Utmärkt ljudabsorbering och isolering
•   Mekanisk stabilitet över hela livslängden
•   Hydrofobiska egenskaper bidrar till motstånd mot extern 

påverkan (kondensation)

KN
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N
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NOVATION

POWER-TEKRL 150

URBANSCAPE® 
GREEN ROOF SYSTEM 
Sluttande gröna tak blir en allt viktigare faktor i 
modern infrastruktur. Precis som vid plana tak tar vi 
när det gäller sluttande tak inte bara hänsyn till den 
estetiska aspekten, utan även till energi- och vatten-
försörjningen i en grön infrastruktur för byggnader. 
Gröna tak ger fler gröna ytor i städer med begränsade 
öppna ytor och ger mervärde åt byggnader. Vid instal-
lation av sluttande gröna tak måste man ta hänsyn till 
följande: 
•  ett tillförlitligt antiglidsystem som alltid fungerar 
•  val av lämplig vegetation i form av förodlade mattor.

OCH VAD VIKTEN BETRÄFFAR?
I äldre byggnader eller nybyggnationer kan detta krä-
va omfattande strukturella förstärkningar som i vissa 
fall kan bli alltför dyrt. Men det finns en enkel lösning. 
Om det gröna takets vikt reduceras, reduceras även 
behovet av strukturell förstärkning. Gröna sedumtak 
som designats med Urbanscape är mycket lättare än 
traditionella system för gröna tak. Det innebär att de 
flesta byggnader har tillräcklig bärförmåga, och arki-
tekter kan faktiskt planera gröna tak där detta tidigare 
inte var möjligt. 

1. Urbanscape® Sedum-mix-matta
2. Lättviktsskikt i grönt tak
3. Urbanscape® Substrathållare
4.  Urbanscape® Grön matta 4 cm
5.   Impregnerande membran  

med rotskydd
6. Plankor
7. Takets grundstruktur
8. Urbanscape® L-profil
9. Profilhållare

Urbanscape Green Roof-system för lutningar på 
upp till 20°

1. Urbanscape® Sedum-mix-matta
2. Urbanscape® Grön matta 4 cm
3.  Urbanscape® dränerings 

lager med buffert
4.   Impregnerande membran  

med rotskydd
5.   Plankor
6. Takets grundstruktur
7. Grus
8. Urbanscape® L-profil
9. Profilhållare

Urbanscape Green Roof-system för lutningar 
mellan 20 och 45°
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URBANSCAPE GREEN ROOF-SYSTEM OMFATTAR TVÅ OLIKA 
GRUNDLÄGGANDE LÖSNINGAR FÖR SLUTTANDE TAK:
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BESPARINGAR 
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LOGISTIK

LÄGRE
KOSTNADER

TIDS-
BESPARING



Kontors- och affärsbyggnaden ligger nära King’s 
Cross och ingår i ett komplex som består av 
nio kontorsbyggnader med en total yta på ca 
186 000 m2. Med ett innovativt strukturellt yttre 
hölje av väderbeständigt stål mot en bakgrund 
av aluminium- och keramikbeklädnad är 
den nya byggnaden inspirerad av områdets 
industriella arv, men strävar efter att vara en 
bestående visuell och arkitektonisk referens-
punkt för London.

FOUR PANCRAS SQUARE, 
LONDON

AMPO är världsledande inom rostfritt stål och höglegerade gjutdelar samt avancerade 
ventiler för de tyngsta applikationerna och industrierna. De är helhjärtat engagerade i miljön och 
övervakar ständigt alla processer som påverkar produktionen och inför förnybara energikällor i 
utvecklingen av nya anläggningar i syfte att minimera eventuell påverkan på miljön. För att främja 
hållbara byggnader har AMPO beslutat att implementera hållbarhetsstrategier vid utvidgningen av 
företagets anläggning i Idiazabal i Spanien, och ansöka om LEED Gold-certifiering och certifieringar 
som utfärdas av U.S. Green Building Council i Spanien (USGBC). Den är utrustad med Urbanscape 
Green Roof System Premium High med inbyggt irrigationssystem. 

Värmeisoleringen av ledningarna till Biogaz-kraftverket, som ligger i Paris-re-
gionen, gjordes i samarbete med POUJAUD som ingår i ALTRAD-gruppen, ett av 
Frankrikes största isoleringsföretag. Knauf Insulation bidrog till projektet med 
2 800 m Power-teK PS680 och PB 680. ECOSE® Technology, en innovativ teknik 
som ersätter bindemedel med formaldehyd i mineralull med snabbt förnybara 
biobaserade material, var en avgörande faktor som gjorde att investeraren valde 
miljöriktiga produkter från Knauf Insulation.

2017 London Design Award, bostadshus – guldvinnare    
Dollar Bay är ett av de senaste bostadskomplexen (125 lyxiga 
lägenheter) med anor från 1807. Det ligger i Londons nya och snabbt 
växande finansiella centrum, Isle of Dogs. Byggnadens fantastis-
ka glasfasad, som reflekterar det ständigt växlande ljuset, har ett 
utpräglat modernt koncept och den utgör ett iögonfallande inslag i 
Londons imponerande skyline.

DOLLAR BAY, 
LONDON

BIOGAZ-KRAFTVERKET

AMPO: S HUVUDKONTOR, IDIAZABAL, SPANIEN
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DOLLAR BAY lägenhetskomplex och KONTORSBYGGNADEN 4 PANCRAS 
SQUARE i London: Två mycket bra exempel på vad som kan åstadkommas om 
vårt isoleringsmaterial skärs till mycket exakta dimensioner. 

Vår Knauf Insulation CNF-skiva D7, som tillverkas i Skofja 
Loka (Slovenien) och skärs till exakta dimensioner på vår 
konverteringsenhet (Knauf Insulation Customized Solu-
tions) i Ajdovščina (Slovenien), har installerats i kassettpa-
nelerna av aluminium som används på båda fasaderna.

Båda byggnaderna har en sak gemensamt: deras fasader 
är gjorda av kassettpaneler av aluminium och de är till-
verkade av Focchi Group, ett ledande företag inom curtain 
walling-sektorn som sköter hela beklädnadsprocessen, 
design, tillverkning, leverans och installation på plats.
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KONTAKT/UTGIVARE: Knauf Insulation d.o.o. · Varaždinska 140 · 42220 Novi Marof · T +385 42 401 300 · ts@knaufinsulation.com · www.ki-ts.com 
FÖRETAGSPROFIL Knauf Insulation är med 40 års erfarenhet ett av de mest välrenommerade och snabbväxande företagen inom isolering. Företaget har 5 500 anställda i över 35 länder och på 
38 fabriker. Som en del av familjeföretaget Knauf-gruppen erbjuder Knauf Insulation Technical Solutions lösningar som tillgodoser kundens behov inom industri, skeppsbyggnad samt värme, 
ventilation och klimatteknik. Tack vare vår djupa förståelse av marknaden och vårt kunnande om isolering kan vi erbjuda ett brett produktsortiment som passar just dina behov. Med ensamrätt, 
inkl. fotomekanisk återgivning och lagring i elektroniska medier. Kommersiell användning av processer och arbetsprocedurer som presenteras i detta dokument är inte tillåten. Vi har varit 
mycket noggranna vid sammanställningen av information, texter och bilder i detta dokument. Trots detta kan fel inte helt uteslutas. Utgivaren och redaktörerna har inget juridiskt ansvar för 
felaktig information eller konsekvenser som resulterar därav. Utgivaren och redaktörerna tar tacksamt emot förbättringsförslag och information om eventuella fel.

ALL INFORMATION OM VÅRA PRODUKTER OCH 
APPLIKATIONER FINNS PÅ:
WWW.KI-TS.COM
WWW.OEM.KNAUFINSULATION.COM
WWW.URBANSCAPE-ARCHITECTURE.COM
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BIM - EN NY DESIGNUPPLEVELSE

BIM NU ÄVEN FÖR PRODUKTER FÖR TEKNISKISOLERING

W

W
W.KI-TS.COM

NYHET!

FINNS NU ÄVEN FÖR 
VÅRA TEKNISKA
ISOLERINGSPRODUKTER!

SPARA PENGAR OCH VÄRDEFULL TID MED 
VÅRA BIM-INTEGRERADE PRODUKTER!
Kostnadsfria BIM-objekt som är klara att användas. 
Spara tid och förbättra dina projekt med högkvalitativa 
tekniska isoleringsprodukter! Upptäck våra smarta 
lösningar för Thermo-teK- och Fire-teK-sortimentet. 
Finns i Revit- och Ifc-format.

DRA NYTTA AV FÖLJANDE FÖRDELAR 
•   BIM-objekt som är klara att användas för dina projekt
•   Finns i Revit- och Ifc-format
•   Förslag på den produkt som lämpar sig bäst genom Dynamo
•  Enkel instruktionsvideo/dokumentation
•   Kostnadsfria, regelbundna webbinarier

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är en digital, framtidsorienterad process för planering, konstruktion 
och drift av byggnader. Processen bidrar till att öka produktiviteten inom byggbranschen. BIM baseras på 
användbar information som är tillgänglig under varje steg i en byggnads livscykel, från design till rivning.


