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SYSTEMS DIVISION 
ONDERSTEUNT PARTNERSCHAP

Systems Division, dat werd gelanceerd in 2018, verenigt baanbreken-
de technologie, innovatief onderzoek, digitale expertise en creatieve 
processen van onze OEM, Technical Solutions, Urbanscape® Green 
Solutions en Knauf Insulation Building Science business afdelingen 
om onze klanten van de beste oplossingen uit één hand te voorzien.

GERICHTE AFDELING
Wij zijn een klantgericht platform van zeer ervaren specialisten op het 
gebied van onderzoek en ontwikkeling die de nieuwste digitale tech-
nologie bieden, van 3D-modellering en afdrukken tot spuitgieten van 

vezels en robottechnologie. Het is ons doel om innovaties te scheppen 
om aan de wensen van onze klanten te voldoen. “Wij luisteren. Wij 
verkennen en wij testen mogelijkheden. Indien nodig zetten we onze 
globale kennisbasis in om de beste oplossingen te vinden”, zo zegt 
Saša Bavec, de Managing Director voor Knauf Insulation Systems 
Division. “We zijn bijzonder trots op onze expertise, maar voor onze 
klanten is die kennis vanzelfsprekend. Zij willen iets dat betekenisvol 
en succesvol is voor hen. Daarom concentreren we ons op innovatieve 
partnerschappen met onze klanten om de optimale producten voor 
hen te ontwikkelen.”

ECOSE® Technology was het resultaat van vijf jaar intensief 
onderzoek en testen; onderdeel van onze voortdurende wens 
om klanten innovatieve producten te bieden die ook voldoen 
aan de groeiende marktvraag naar duurzamere bouwmate-
rialen. Vandaag reduceert onze revolutionaire, bekroonde en 
innovatieve ECOSE® Technology de impact op het milieu via 
lagere intrinsieke energie, vervangt conventionele fenol-for-
maldehyde harsbindmiddelen en is verantwoordelijk voor de 
bruine kleur van onze glaswol, die wordt geproduceerd zonder 
de toevoeging van kleurstoffen. 

WAT BETEKENT DE NAAM ECOSE®?
De naam staat voor de ecologische en duurzame componenten 
van de bindmiddeltechnologie. De afkorting (ECOlogical, 
Sustainable, Environmental) benadrukt het belang van deze 
wetenschappelijke doorbraak.

ECOSE® Technology was de aanzet voor een trend in de hele 
sector. Vandaag ligt de nadruk op de componenten en de ver-
werking van isolatiematerialen – niet alleen door fabrikanten, 
maar ook door planners en vakmensen. Knauf Insulation heeft 
in de laatste jaren talrijke belangrijke prijzen gewonnen voor 
zijn unieke bindmiddel voor mineraalwol-isolatiematerialen.  

Naast de gebruikelijke voordelen van onze traditionele mi-
neraalwol, biedt Knauf Insulation mineraalwol met ECOSE® 
Technology het volgende:
• Geen toegevoegde formaldehyde
•  Lage productemissies – bevestigd door testresultaten van 

Eurofins Indoor Air Comfort Gold
• Lagere intrinsieke energie
• Lagere milieu-impact*
• Voelt zachter aan*
• Geen kunstmatige kleurstoffen toegevoegd

*  Op basis van klantonderzoeken en levenscyclusanalyse in vergelijking 

met onze traditionele minerale wol.

DE VERKREGEN CERTIFICATEN BEVESTIGEN 
DE WAARDE VAN ONZE INNOVATIE

Gold-certificaat 'Indoor Air Comfort'
Knauf Insulation is het eerste bedrijf ter wereld 
dat het prestigieuze Gold-certificaat ‘Indoor Air 
Comfort’ van Eurofins ontvangt. Het gouden 
keurmerk onderstreept dat de  producten 
voldoen aan alle Europese criteria voor lucht-
kwaliteit binnen.

10 
JAAR

In 2009, 10 jaar geleden, introduceerden we een 
belangrijke verandering in de isolatie met mi-
nerale glaswol dankzij de introductie van onze 
bindertechnologie, ECOSE® Technology. 
Vanaf 2016 gebruiken we het ook deels in de 
productie van minerale steenwol.

Knauf Insulation Technical Solutions – de 
eerste in de sector waar het volledige product- 
assortiment wordt geproduceerd met ons 
natuurlijke bindmiddel ECOSE® Technology.

Sedert de introductie voor HVAC-toepassingen in 
2016, werden onze producten met ECOSE® Technology 
verfijnd en toegewijd aan de hoge prestatievereisten in 
Technische Isolatie. De uitstekende technische en brand-
prestatiekenmerken van de van nature bruin gekleurde 
isolatiematerialen blijven op een constant hoog niveau. 
Bovendien biedt het nieuwe productassortiment voor-
delen bij de verwerking en duurzaamheid ten opzichte 
van mineraalwol met standaard-bindmiddel fenol-
formaldehyde.

Knauf Insulation Systems Division combineert 
technologische expertise, innovatieve ervaring 
en digitale inzichten om de oplossingen te creëren 
die klanten nodig hebben om de uitdagingen van 
morgen aan te pakken.

ECOSE® TECHNOLOGY –
EEN INNOVATIE DIE HET 
VOORBEELD STELT

NEEM DEEL AAN ONZE
ECOSE-ERVARING EN WIN 
FANTASTISCHE PRIJZEN!

Hoe werkt het:

*   U vindt de algemene voorwaarden voor 
deelname op www.ecose-experience.com.

1.  Test onze ECOSE® Technology producten

2.   Upload uw foto of video  
over uw ervaring op  
ecose-experience.com

3.  Deel het met vrienden en familie 

4.  En win fantastische prijzen*!
50 €

Saša Bavec (links), Managing Director Knauf Insulation  
System Divisions en Tomaž Lanišek, Finance & HR 
Director Systems Division snijden samen taart aan in 
het Knauf Insulation Experience Center dat werd 
geopend in Škofja Loka.



KNAUF INSULATION WERD 
BEKROOND TOT INTERNATIONAAL 
ISOLATIEBEDRIJF VAN HET 
JAAR 2018

Pavol Harmanos
Sales and Market Manager Marine 
Bij Knauf Insulation hebben we een Maritiem Ma-
nagement Commercieel onderdeel gelanceerd, in 
combinatie met een nieuw assortiment van Sea-
teK® oplossingen. Die werden speciaal ontwikkeld 

om buitengewone productprestaties te leveren die het comfort van 
passagiers verhogen en voortreffelijke brandbescherming bieden.

Brandveiligheid is een belangrijk onderdeel van het ontwerp van elk 
vaartuig, vooral in het passagierssegment, of het nu een jacht is of 
een enorm cruiseschip van 6.000 passagiers”, zegt Pavol Harmanos, 
onze Sales & Market Manager Marine.

“Daarom is ons speciaal ontwikkeld Sea-teK® productassortiment 
niet-ontvlambaar, met uiteenlopende producten gecertificeerd voor 
A-15, A-30 en A-60 brandisolatie van stalen dekken en schotten, 
volgens voorschriften en reglementen van de International Maritime 
Organisation (IMO 2010 FTP Code).”

Het comfort binnenin, met name een goede luchtkwaliteit, is een ander 
cruciaal probleem in de scheepsbouw, met name voor cruiseschepen 
die duizenden passagiers vervoeren in relatief kleine hutten. Alle Sea-
teK® producten hebben ons revolutionaire ECOSE bindmiddel, 

wat betekent dat geen formaldehyde, acryl of fenolen zijn toegevoegd 
tijdens hun productie. Bovendien zijn ze gecertificeerd door Eurofins 
Indoor Air Comfort Gold certificaat als een “uitstekend materiaal” 
volgens emissienormen voor vluchtige organische stoffen en binnen-
luchtkwaliteit. Gezien het feit dat cruisepassagiers veel tijd in hun 
hutten zullen doorbrengen, is dit zeer geruststellend.

In de gemeenschappelijke ruimtes van het schip, evenals in de indivi-
duele hutten, zijn er verschillende geluidsbronnen. Het effectief ver-
minderen van dit geluid is een andere uitdaging om het welzijn van 
de passagier te realiseren. De uitstekende akoestische eigenschap-
pen van Sea-teK® producten helpen om de hoeveelheid gereflecteerd 
geluid te beperken, maar ook van het geluid dat door de structurele 
scheepselementen gaat, zoals dekken en schotten, gangen etc. 

Tot slot helpt de lage thermische geleidbaarheid van het Sea-teK® 
productassortiment om aangename temperaturen te realiseren en 
ook bij te dragen aan energiebesparingen op verwarming en aircon-
ditioning.

VEILIGHEID OP ZEE

ONDER DE ECOSE® VLAG
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Tijdens de 13e jaarlijkse Internationale Isolatieconferentie 
in Wenen, die wordt bezocht door 160 afgevaardigden van 
toonaangevende bedrijven van over de hele wereld, werd 
Knauf Insulation bekroond als Internationaal isolatiebedrijf 
van het jaar 2018. Dit is onze 2e bekroning, want in 2009 
werd onze revolutionaire Ecose Technologie al eens be-
kroond tot Internationaal Isolatieproduct van het jaar.  

DE VRUCHTEN PLUKKEN VAN HET HARDE WERK
“Deze bekroningen zijn een ongelooflijke erkenning van het harde werk dat 
iedereen bij Knauf Insulation heeft geleverd, in het bijzonder gezien de kwalitatief 
sterke concurrentie”, benadrukte onze CEO Jean-Claude Carlin. » Onze erkenning 
als Internationaal Isolatiebedrijf van het jaar 2018 erkent onze toewijding tot het 
scheppen van oplossingen voor uitdagingen waar klanten, collega’s en de planeet 
voor komen te staan. Dit is een prijs die toont dat we zorg dragen – iets waar we 
allemaal trots op moeten zijn”, zo voegde dhr. Carlin eraan toe.

Reders en bestekschrijvers moeten talloze  
uitdagingen aangaan, of ze nu een motorboot,  
jacht, veerboot of cruiseschip bouwen.  
Er is echter één kwestie die altijd voorrang  
heeft boven alle andere: veiligheid  
op zee. En een van de meest kritieke  
kwesties is brandveiligheid.

URBANSCAPE® GROENDAKSYSTEEM 
WERD GENOMINEERD VOOR DE DUITSE 
FEDERALE ECODESIGN-PRIJS 2018

Fantastische informatie uit Duitsland: het Duitse federale 
ministerie voor milieu, natuurbehoud en nucleaire veiligheid 
nomineerde ons Urbanscape® groendaksysteem voor de 
federale Ecodesign-prijs van 2018. 
De Duitse federale Ecodesign-prijs, die werd gelanceerd in 
2012, erkent innovatieve producten en concepten die hoge 
ecologische en esthetische aspiraties belichamen. De inter-
disciplinaire jury nomineerde slechts 24 projecten uit de sectoren 
architectuur, energie, communicatie, huishouden, interieur, 
transport en mode die beschikbaar zijn op de Duitse markt. Ons 
groendaksysteem werd genomineerd in de productcategorie, 
samen met 8 andere genomineerden en de enige uit de isolatie-

sector, wat ons heel trots maakt. Tijdens de ceremonie gaf mevr. 
Svenja Schulze, de federale minister voor het milieu, duidelijk 
aan dat het doel van deze federale prijs was om producten en 
diensten te erkennen die helpen om plastic of algemeen afval 
te vermijden en die tegelijkertijd in het dagelijks leven gebruikt 
kunnen worden. Deze keer sleepten we niet de eerste prijs in de 
wacht, maar ons doel blijft nog steeds hetzelfde: klimaatgevoe-
lige groene daken ontwerpen en tegelijkertijd strijden voor een 
betere, groenere en gezondere omgeving! De EcoDesign-prijs 
werd ontwikkeld door IDZ Internationales Design Zentrum 
Berlin en ondersteund door het Duitse federale ministerie voor 
milieu, natuurbehoud en nucleaire veiligheid.

Urbanscape® deken met sedummengsel

Urbanscape® groene rol

Urbanscape® drainagesysteem

Urbanscape® dakmembraan

Waterbestendig membraan

Dakbasisstructuur



INNOVATIE 
MET DE CREATIE 
VAN BIM-OBJECTEN

MILIEUVERKLARINGEN 
EPD VOOR ONZE ECOSE-PRODUCTEN
Bij Technical Solutions zijn we ervan overtuigd dat onze producten niet alleen sterk moe-
ten presteren, maar ook zacht voor de natuur moeten zijn. Naast de wettelijke documen-
tatie leveren we ook een transparant beeld van alle gevolgen van onze producten en hun 
productie voor het milieu.  TS-producten zijn nu bijna 100 % in Ecose®. De hoge kwaliteit 
van het bindmiddel is nu ook terug te vinden in de EPD-documentatie. Een nieuwe gene-
ratie EPD’s (Environmental Product Declaration) staat nu op het punt gerealiseerd te wor-
den. De eerste producten met geclassificeerde milieu-impact komen uit het Thermo-teK 
segment. We hebben die producten niet per toeval gekozen. De keuze vloeit voort uit een 
sterk toegenomen vraag naar dit type certificaten in ‘groene gebouwen’ (LEED, BREEAM, 
WELL...). Onze HVAC-producten maken een stevig deel uit van deze ecogebouwen en nu 
hebben we ook deze up-to-date ondersteuningsdocumentatie.

EERSTE ECOSE PRODUCTEN MET EPD’S VOLGEN:
•  Thermo-teK PS Eco ALU
•  Thermo-teK PS Pro ALU

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

Ing. Laura Raggi 
Specification Manager 
TS Europe
Building Information 
Modelling (BIM) is een 
innovatieve ontwerp-

methode die steeds belangrijker wordt in 
Europa. De methode maakt het mogelijk dat 
alle relevante informatie van een project in 
een virtueel bouwmodel wordt opgenomen. 
Het uiteindelijke resultaat is een 3D-model 
dat een duidelijk beeld geeft van de ontwerp-
moeilijkheden en projectcomplexiteit. Dit stelt 
ons in staat om in een vroege fase mogelijke 
problemen te vinden in het constructiepro-
ces, wat eventuele extra kosten effectief 
beheert. BIM is een innovatieve en efficiënte 
werkmethode, die bovendien de algemene 
kwaliteit van het ontwerp ten goede komt. 
Knauf Insulation Technical Solutions ont-
wikkelde BIM-objecten voor de Thermo-teK 
(HVAC-isolatie) en Fire-teK® (brandbeveili-
ging voor luchtkanalen) productassortimen-
ten, zodat bestekschrijvers waardevolle tijd 
kunnen besparen en intelligente oplossingen 
kunnen aanbieden die aan hun wensen 
voldoen en in hun BIM-projecten opgeno-
men kunnen worden. Naast eenvoudige en 
gebruiksklare BIM-objecten, wordt een inno-
vatief hulpmiddel geboden voor de selectie 
van onze materialen. Deze service bevordert 
het dagelijks werk van bestekschrijvers en 
planners met BIM en stelt hen in staat om hun 
producten te optimaliseren met hoogstaande 
technische isolatieproducten.

EXPER-TEK®

GEBRUIK ONZE ONLINE TOOL 
VOOR WARMTEBEREKENINGEN, 

ENERGIEBESPARINGEN –  
SNEL EN EENVOUDIG! 

·  Gebruiksvriendelijke en eenvoudige 
gebruikersgids

·  Steeds online en gratis

·  Ongecompliceerde berekening van 
warmteverliezen en energiekosten  

in 5 stappen

VDI-gecertificeerd / ISO 12241  
berekeningsmethoden

·  Beschikbaar in verschillende talen

·  Nu ook voor HVAC-installaties

WWW.EXPER-TEK.ONLINE

EXPER-TEK: MET NIEUWE LOOK EN FEEL!

THERMISCHE 
GELEIDBAARHEID

ILLUSTRATIE VAN THERMISCHE GELEIDBAARHEID

TYPISCHE THERMISCHE GELEIDBAARHEIDS- 
CURVE VOOR MINERAALWOL

Temperatuur in °C

 [W
/(

m
·K

)]

Dipl. Ing. Andreas Regel
Head of Specifications Manager 
TS Europe
Senior TipCHECK engineer 
Thermische geleidbaarheid geeft aan 
hoeveel warmte (Q) kan bewegen door 

een dwarsdoorsnede van 1 m² en door een 1 m dikke laag 
van een substantie aan een constant temperatuurverschil 
van 1 K. Thermische geleidbaarheid wordt uitgedrukt als 
watt per meter en kelvin [W/(m • K)]. Het symbool is de 
Griekse letter lambda ( ). Hoe lager de waarde van de ther-
mische geleidbaarheid is, hoe beter het isolerende effect van 
het materiaal. De thermische geleidbaarheid verschilt sterk 
voor elk materiaal en is bovendien afhankelijk van het tem-
peratuurverschil tussen de ene zijde en de andere. Bijgevolg 
is de thermische geleidbaarheid een temperatuurafhanke-
lijke materiaaleigenschap. 
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ISO-WIKI:

NIEUW! 

BIM-WEBINARS 

GEPLAND VOOR 2019 

De webinars zijn  volledig 

kosteloos en voornamelijk gericht 

op planners en bestekschrijvers. 

Z bieden praktische kennis 

over BIM op het Revit-platform. 

Weldra meer op  

www.ki-ts.com



COMPLEET ISOLATIEVERMOGEN 
MET MINDER LAGEN:
POWER-TEK RL 150

Met zijn nieuwe 
product PowerteK® 
RL 150 biedt Knauf 
Insulation een in-
novatieve oplossing 

voor warmteopslagtanks en ver-
gelijkbare toepassingen die relatief 
dikke isolatie vereisen, maar min-
der dan gemiddelde vraag hebben 
betreffende maximale bedrijfstem-
peratuur. Het product is gebaseerd 
op hoogstaande mineraalwol en 
beschikt over Ecose® Technology. 
Voor eenvoudig transport en duur-
zame logistiek worden de platen 
als sterk gecomprimeerde rollen 
geleverd. Een belangrijk voordeel 
ten opzichte van traditionele pro-
ducten is de optie om de vereiste 
isolatiedikte te realiseren met een 
beperkt aantal materiaallagen. 
Dit resulteert in lagere arbeids-
kosten voor installatie zonder in 
te boeten aan isolatieprestatie.  
Het productassortiment varieert 
van  140-300 mm dikte. Dit zorgt 
er bijvoorbeeld voor dat een totale 
dikte van 500 mm kan worden 
opgebouwd met slechts twee lagen 
van 250 mm elk.

KNAUF INSULATION 
SPA-PLAAT:  
BAKSTENEN MET ONS 
NIEUWE MINERALE 
GLASWOLISOLATIE 
MATERIAAL
Geïsoleerde bakstenen worden voornamelijk gebruikt in woon-
gebieden voor meergezinswoningen en kleine appartementen, en 
zelden voor niet-residentiële gebouwen. Met grote trots kunnen we 
aankondigen dat ons nieuwe product Knauf Insulation SPA-plaat 
van minerale glaswoltechnologie werd gelanceerd. Het materiaal 
wordt geproduceerd in gepatenteerde ECOSE© Technologie. 
Dankzij zijn thermische en akoestische eigenschappen is SPA-plaat 
bijzonder geschikt voor gebruik in geïsoleerde bakstenen.

De belangrijkste voordelen van ons product zijn: 
•   Uitstekende warmtegeleidingscoëfficiënt (  d = 0,031 W/m•K)
•   Niet-ontvlambaarheid (Euroklasse A1)
•   Uitstekende geluidsabsorptie en -isolatie
•   Mechanische stabiliteit gedurende de hele levensduur
•   Hydrofobe eigenschappen helpen externe invloeden te weer-

staan (condensatie)

KN

AUF INSULATIO
N
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NOVATIE

POWER-TEKRL 150

URBANSCAPE® 
GROENDAKSYSTEEM 
Afhellende groene daken worden een steeds belangrijkere 
factor in moderne infrastructuur. Bij afhellende groendaken, 
zoals bij platte daken, kijken we niet alleen naar het estheti-
sche aspect, maar ook naar de energie- en waterhuishouding 
van groene infrastructuur op gebouwen. Groene daken helpen 
om extra groene ruimte te bieden in stedelijke gebieden met 
beperkte open ruimte, alsook om waarde toe te voegen aan 
gebouwen. Men dient rekening te houden met de volgende 
maatregelen bij de installatie van afhellende groene daken: 
•  een betrouwbaar en permanent functionerend  

anti-slip systeem
•  gepaste keuze van vegetatie in de vorm van  

vooraf gecultiveerde dekens.

HOE ZIT HET MET HET GEWICHT?
In oudere gebouwen of nieuwbouw kan dit kostbare struc-
turele versterking vereisen, die in sommige gevallen onbe-
taalbaar kan zijn. De oplossing is eenvoudig. Als het gewicht 
van het groene dak wordt verminderd, wordt ook de behoefte 
aan structurele versterking verminderd. Een met sedum be-
groeid groen dak ontworpen door Urbanscape is veel lichter 
dan traditionele groendaksystemen. Deze lichtheid betekent 
dat de meeste gebouwen een comfortabel draagvermogen 
hebben dat voldoende is en dat architecten zelfs groene da-
ken kunnen plannen waar dit eerder niet mogelijk was. 

1. Urbanscape® deken met sedummengsel
2. Licht substraat voor groen dak
3. Urbanscape® substraathouder
4.  Urbanscape® groene rol 4 cm
5.   Waterbestendig membraan 

met wortelbescherming
6. Beplanking
7. Dakbasisstructuur
8. Urbanscape® L-profiel
9. Profielhouder

Urbanscape groendaksysteem voor hellingen tot 20°

1. Urbanscape® deken met sedummengsel
2. Urbanscape® groene rol 4 cm
3.  Urbanscape® drainage- 

laag met buffer
4.   Waterbestendig membraan 

met wortelbescherming
5.   Beplanking
6. Dakbasisstructuur
7. Grind
8. Urbanscape® L-profiel
9. Profielhouder

Urbanscape groendaksysteem voor hellingen van 20°-45°
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URBANSCAPE GROENE DAKSYSTEMEN VERTEGENWOORDIGEN TWEE 
VERSCHILLENDE BASISOPLOSSINGEN VOOR HELLENDE DAKEN.
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Het kantoor- en winkelpand bevindt zich aan de 
rand van King‘s Cross. Ze maken deel uit van een 
complex van negen kantoorgebouwen met een 
totale oppervlakte van 186.000 m2. Met een inno-
vatief structureel exoskelet van cortenstaal tegen 
een achtergrond van aluminium en keramische 
bekleding, put de nieuwbouw uit het industriële 
erfgoed van het gebied, maar streeft er tegelijk 
naar een blijvende visuele en architecturale 
referentie voor Londen te zijn.

FOUR PANCRAS SQUARE, 
LONDEN

AMPO is een internationale marktleider op het gebied van roestvrij staal en hooggelegeerd gietwerk, 
alsook  zeer ingenieuze kleppen voor de zwaardere toepassingen en sectoren. Dankzij hun oprechte 
inzet voor het milieu volgen ze voortdurend alle processen die van invloed zijn op de productie en in-
troduceren ze duurzame energiebronnen bij de ontwikkeling van nieuwe installaties, om de mogelijke 
impact op het milieu te minimaliseren. Om duurzame gebouwen te promoten, heeft AMPO besloten om 
duurzaamheidsstrategieën toe te passen bij de uitbreiding van haar bewerkingsfabriek in Idiazabal, 
Spanje. De LEED Gold-certificering werd aangevraagd en ook de volgende certificeringen verleend door 
de US Green Building Council Spain (USGBC). Ze is uitgerust met Urbanscape groendaksysteem Premi-
um High met ingebouwd irrigatiesysteem. 

De thermische isolatie van pijpleidingen voor de Biogaz-centrale, gevestigd in de 
regio van Parijs, werd gerealiseerd in samenwerking met POUJAUD, onderdeel van 
de ALTRAD Group, een van de belangrijkste isolatiebedrijven in Frankrijk. Knauf 
Insulation ondersteunde het project met 2.800 m1 Power-teK PS680 en PB 680. 
ECOSE® Technology, innovatieve aanpak die formaldehyde bindmiddel vervangt in 
de mineraalwol met snel vernieuwbare biomaterialen, was een cruciaal beslis-
singspunt voor de investeerder om voor milieuvriendelijke producten van Knauf 
Insulation te kiezen.

2017 London Design Award, Residential Constructed - Gold Winner    
Dollar Bay is een van de meest recente ontwikkelingen van apparte-
mentencomplexen (125 luxe-appartementen) die teruggaat tot 1807. 
Het bevindt zich in het nieuwe en snel ontwikkelende financiële 
centrum van Londen, the Isle of Dogs. Zijn indrukwekkende glazen 
gevel, die het steeds veranderende licht reflecteert, krijgt vorm 
door een sterk hedendaags concept en de gevel is een opvallende 
toevoeging aan de indrukwekkende skyline van Londen.

DOLLAR BAY, 
LONDEN

ELEKTRICITEITSCENTRALE BIOGAZ

AMPO HOOFDKANTOOR, IDIAZABAL, SPANJE
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DOLLAR BAY appartementencomplex en 4 PANCRAS SQUARE OFFICE 
BUILDING in Londen: 2 zeer mooie voorbeelden van wat men kan doen 
als onze isolatiematerialen op exacte afmetingen worden gesneden. 

Onze Knauf Insulation CNF plaat D7, geproduceerd in Škofja 
Loka (Slovenië) en gesneden op de exacte afmetingen in onze 
converteereenheid (Knauf Insulation Customized Solutions) in 
Ajdovščina (Slovenië), werd geïnstalleerd in de aluminium cas-
settepanelen die worden gebruikt op beide gevels.

Beide gebouwen hebben één aspect gemeen: de gevels zijn 
gemaakt van aluminium cassettepanelen en vervaardigd door 
Focchi Group, een toonaangevend bedrijf in de sector van gor-
dijnmuren dat zich bezighoudt met het volledige bekledingspro-
ces van ontwerp, fabricage, levering en installatie op de site.
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CONTACTPERSOON/UITGEVER: Knauf Insulation d.o.o. · Varaždinska 140 · 42220 Novi Marof · T +385 42 401 300 · ts@knaufinsulation.com · www.ki-ts.com 
BEDRIJFSPROFIEL Knauf Insulation is met 40 jaar ervaring een van de belangrijkste namen in de sector van de isolatiematerialen en blijft groeien. Intussen telt het 5.500 medewerkers in meer dan  
35 landen en 38 productievestigingen. Als onderdeel van het familiebedrijf Knauf-groep biedt Knauf Insulation Technical Solutions oplossingen voor klanten in de industrie, scheepvaart, verwarming, 
ventilatie en klimaatregeling. Dankzij een diepgaand marktbegrip en achtergrondkennis inzake isolatiematerialen beschikken wij over een breed productaanbod voor uw veeleisende behoeften. Alle 
rechten voorbehouden, inclusief de fotomechanische reproductie en opslag op elektronische media. Het commerciële gebruik van processen en procedures die in dit document worden voorgesteld is niet 
toegestaan. De informatie, teksten en afbeeldingen in dit document zijn met de grootste zorg samengesteld. Fouten kunnen evenwel niet uitgesloten worden. De uitgever en redacteurs kunnen niet juridisch 
of op andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor foutieve informatie en de gevolgen daarvan. De uitgever en redacteurs danken de lezers voor hun suggesties ter verbetering en aanwijzingen van 
eventuele fouten.

ALLE INFORMATIE OVER ONZE PRODUCTEN EN 
TOEPASSINGEN IS NU BESCHIKBAAR OP:
WWW.KI-TS.COM
WWW.OEM.KNAUFINSULATION.COM
WWW.URBANSCAPE-ARCHITECTURE.COM
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Wij nodigen u graag uit voor een bezoek aan Maintenance NEXT van 9 t/m 11 april 2019 in Rotterdam Ahoy. Maintenance NEXT 
is de belangrijkste ontmoetingsplaats van de Benelux voor iedereen die te maken heeft met industrieel onderhoud.

BIM - ONZE NIEUWE DESIGNERVARING VOOR U

BESPAAR GELD EN KOSTBARE TIJD MET ONZE 
BIM-GEÏNTEGREERDE PRODUCTEN!
Gratis en gebruiksklare BIM-objecten. 
Bespaar tijd en verbeter uw projecten met 
technische isolatieproducten van hoge kwaliteit! 
Ontdek onze intelligente oplossingen voor 
het gamma van Thermo-teK en van Fire-teK, 
beschikbaar in Reviten Ifc-formaten.

PROFITEER VAN DE VOORDELEN
•   Gebruiksklare BIM-objecten voor uw projecten
•   Beschikbaar in Revit- en Ifc-formaten
•   Voorstel van het meest geschikte product via Dynamo
•   Intuïtieve en eenvoudige videotutorial/documentatie
•  Regelmatig gratis webinars

Building Information Modelling (BIM) is een digitaal, toekomst-
gericht proces voor het plannen, bouwen en exploiteren 
van gebouwen. Het helpt tevens om de productiviteit in de 
bouwsector te verhogen.  Het is gebaseerd 
op relevante informatie die toegankelijk is in 
elke stap van de levenscyclus van een gebouw, 
van ontwerp tot afbraak.

NU OOK VOOR TECHNISCHE ISOLATIE-PRODUCTEN

W

W
W.KI-TS.COM
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