


Recticel Insulation ingår i den 

börsnoterade Recticel-koncernen, 

en ledande europeisk marknadsaktör 

inom polyuretanlösningar. 

Recticel-koncernen har ca 

8 400 medarbetare

 i 28 länder världen över. Den 

levererar till olika marknader, främst inom 

Europa som står för ca 

93 % av dess nettoförsäljning. 

Koncernen är även aktiv i USA och Asien.
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RECTICEL: INNOVATION 
DRIVEN AV PU-EXPERTIS

Recticel-koncernens kärnkompetens ligger i att genom polyuretankemi producera flexibla 

skum, styva skum och elastomerer för att skapa mervärdeslösningar som uppfyller befintliga 

och kommande krav från kunderna. Omvandling av polyuretan är inte koncernens enda 

teknik, men förblir Recticels svar på dessa marknadsbehov.

Recticel vill genom innovativa lösningar göra avsevärd skillnad i daglig komfort för alla. 

Koncernen åtar sig att tillhandahålla ansvarsfulla svar på vår tids olika utmaningar och  

skapa gemensamma fördelar för Recticel och samhället. Målet är att på ett effektivt,  

hållbart och balanserat sätt skapa mervärde och uppnå en stadig, lönsam tillväxt för alla 

kunder och aktieägare.

AFFÄRSGRENAR

Recticel-koncernens kärnportfölj är uppbyggd kring fyra tillämpningsområden: Flexible 

Foams (flexibla skum), Insulation (isolering), Bedding (sängar) and Automotive (fordon).

Affärsgrenen Flexible Foams utvecklar och tillverkar en rad olika lösningar med attribut 

som ljuddämpning, tätning, filtrering, överföring, skydd, stöd och komfort.

Affärsgrenen Insulation erbjuder högkvalitativa produkter för värme- och ljudisolering 

som används i byggprojekt och fastighetsrenoveringar.

Avdelningen Bedding saluför konsumentfärdiga madrasser, ribbottnar och fjäderbottnar.

Avdelningen Automotive, som omfattar verksamhet inom invändig beklädnad och  

säten (genom ett joint venture), lägger fokus på innovation, teknisk utveckling och  

utmärkt kundservice.



UPPDRAG

Recticel-koncernen försöker alltid dra nytta av sin enastående expertis inom 

polymertillämpningar och i synnerhet polyuretan. Den erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga 

lösningar med högt mervärde. 

VISION

Recticel-koncernen har som målsättning att bli den ledande globala leverantören av lösningar 

med högt mervärde inom alla sina kärnmarknader, genom att svara på viktiga internationella 

trender, såsom miljöskydd, en åldrande och växande befolkning, energihushållning och 

förvaltning av vattenresurser. 

RECTICEL-KONCERNENS HISTORIA

1778 Jan-Frans Cooppal startar en krutfabrik i Wetteren, Belgien

1847 Cooppal utses till Kunglig Hovleverantör (Poudrerie Royal Cooppal)

1898 Produktion av eterlösningsmedel för sprängämnen

1952 Licens för produktion och saluföring av polyuretanskum (PU-skum)  

1957 Produktion av flexibelt PU-skum

1964 Produktion av styvt PU-skum

1967 All PU-verksamhet under namnet Recticel

1970 Uppförande av en ny anläggning och Group International Development Centre i Wetteren, Belgien

1998 Recticel blir oberoende av Société Générale de Belgique
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RECTICEL INSULATION:  
DIN PARTNER FÖR  
ÖKAD KOMFORT

Recticel Insulation är en pålitlig och erfaren byggbranschpartner med 60 års erfarenhet. 

Vi tillhandahåller ljud- och värmeisoleringslösningar med hög prestanda för såväl 

bostadsbyggnader som övriga byggnader. Våra produkter och tjänster tas fram för att 

uppfylla användarnas behov av komfort och högre energieffektivitet.

Med sju toppmoderna produktionsanläggningar inom Europa är Recticel Insulation djupt 

engagerat i att utveckla nya och effektiva lösningar baserat på sin erfarenhet, expertis och 

passion för polyuretan. Företaget har ett brett produktutbud som lämpar sig för sadeltak, 

platta tak, avsmalnande taksystem, loftutrymmen, innertak, överhäng, ytterväggar, hålmurar, 

innerväggar, golv, källare och många industrirelaterade tillämpningar.
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PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

1.     Wevelgem (BE)

2.     Bourges (FR)

3.     Angers (FR)

4.     Mäntsälä (FI)

5.     Stoke-on-Trent (UK)

6.     Burntwood (Gradient) (UK)

7.     Šoštanj (SL)
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VÅRA PRODUKTER: MERVÄRDE I VARJE ENSKILD TILLÄMPNING

I VÄRMEISOLERING

Takisolering 

Recticel Insulation erbjuder en mängd olika isoleringslösningar för både sadeltak och platta tak.

Isolering för sadeltak

Den här isoleringen är avsedd för olika typer av tillämpningar, däribland 
nybyggnationer, renoveringar och ombyggnationer. Isoleringsskivorna kan 
enkelt monteras på konstruktionen eller mot yttertaket mellan takåsarna, 
beroende på de aktuella kraven.

Isolering för platta tak

Den här isoleringen är avsedd för olika typer av tillämpningar: på betong-, 
trä- eller stålkonstruktioner, med eller utan fall/lutning i ett mekaniskt fixerat, 
limmat eller ballastat taksystem.

Väggisolering   

Recticel Insulation tillhandahåller specifika lösningar för massiva väggar, regelväggar, väggar 

med regnskyddande beklädnadssystem, ytterväggar, prefabricerade väggar och isolerade 

gipsskivor för innerväggsisolering.

Isolering för hålmurar

Den här isoleringen är avsedd för hålmurskonstruktioner i nybyggnationer och 
renoveringsprojekt. Systemet med spontade kanter skapar ett effektivt och 
konsekvent isolerande skal.

Isolering för ytterväggar

Vår ytterväggsisolering är speciellt framtagen för nybyggnationer och 
renoveringsprojekt. Ytterväggsisolering skapar ett effektivt och konsekvent 
isolerande skal runt huset och kan kombineras med en mängd olika fasadytor.

Isolering för prefabricerade väggar

Den här isoleringen är avsedd för isolering av prefabricerade väggelement i betong.

Isolering för innerväggar

Den här isoleringen är avsedd för (om-) isolering av innerväggar vid tillämpningar 
där estetik och utrymmesanvändning är viktiga faktorer att ta hänsyn till. Exempel 
är historiska byggnader eller kulturarvsbyggnader och stadsprojekt.
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VÅR METOD:   
PASSION FÖR KOMFORT

Recticel Insulation strävar efter att 

uppnå den högsta graden av komfort 

för yrkesverksamma i byggbranschen 

och deras kunder, genom tillförlitligt 

partnerskap, utmärkt service och 

oöverträffad expertis. Vi arbetar ihärdigt 

för att möta efterfrågan på energieffektiva 

byggnader genom att erbjuda 

högpresterande isoleringsmaterial med 

specifika isoleringsprodukter för varje 

enskild tillämpning.

Bastuisolering 

Den här isoleringen är lämplig för bastulokalers innerväggar.

I LJUDISOLERING 

Utöver termiska produkter, tillhandahåller Recticel Insulation även ljudisolering för 
att maximera komforten för de som vistas i byggnaden. Isoleringen är avsedd att 
minska bullret mellan två angränsande rum och monteras genom att limmas fast 
vid skiljeväggen.
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Golvisolering  

Recticel Insulation erbjuder golvisolering för tillämpningar på grund, tunga golv och 

loftgolv. Isoleringen kan monteras över eller under avjämningsmassan.



HÅLLBARHET: 
ENGAGERADE PÅ ALLA PLAN

HÅLLBARHET ÄR EN DEL AV RECTICELS STRATEGI 

OCH FÖRETAGSVÄRDEN
År 2016 genomförde Recticel en noggrann omdefiniering av sina kärnvärden för att till 

fullo anpassa sina handlingar och attityder gentemot interna och externa aktörer. Idag kan 

koncernens kärnvärden sammanfattas på följande sätt:

Recticel-koncernens hållbarhetsstrategi togs fram som svar på viktiga utmaningar, såsom 

energihushållning, koldioxidreduktion och en åldrande och växande befolkning. Hållbarhet är 

också något som är djupt rotat i koncernens DNA. Detta framgår av företagets kärnvärden, 

varav ett är ”Vi agerar med respekt och integritet”. Recticel Insulation håller fast vid 

det här värdet genom att visa respekt för hela samhället, i synnerhet våra medarbetare, 

samarbetspartner, jorden och lagstiftningen. Vi förväntar oss att våra kärnvärden ska tillämpas 

inte bara av våra kolleger, utan även av våra samarbetspartner.

POLYURETAN: DET HÅLLBARA ISOLERINGSMATERIALET

Produkterna från Recticel Insulation erbjuder avsevärda fördelar för miljön. Effektiv isolering 

innebär att mindre energi går åt för uppvärmning och kylning. Det leder till minskade 

koldioxidutsläpp, vilket betyder att våra isoleringsprodukter väsentligt bidrar till att motverka 

global uppvärmning.

Våra produkters hållbarhet är en annan viktig fördel för miljön. Isoleringsskivor av polyuretan 

har en livslängd på 50 år. Deras isoleringsprestanda förblir konsekvent under hela produktens 

livslängd, vilket gör dem till en mycket hållbar lösning.

resultat
        Vi strävar efter Vi agerar

med respekt 
och

integritet

  Vi samarbetar   
för att  

vinna 
för att   

skapa värde

Vi innoverar Vi

ansvar
    tar



MILJÖCERTIFIERINGAR

 

I BREEAM-POÄNG

BREEAM är Europas vanligast förekommande utvärderings- och certifieringsmetod för 

byggnader. Den stödjer byggherrar, arkitekter, entreprenörer och andra aktörer i ett lyckat 

genomförande av hållbar byggpraxis.

I MILJÖVARUDEKLARATION (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION – EPD)

Resultaten från en livscykelanalys sammanfattas i en miljövarudeklaration. Det här dokumentet 

beskriver en produkts miljöpåverkan i siffror, sorterade efter olika påverkanskategorier. Det 

är inte avsett att användas för att jämföra olika produkter, men gör det möjligt att beräkna en 

byggnads övergripande miljöpåverkan.
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VÅRA NYA PRODUKTER: DRIVNA AV HÅLLBAR INNOVATION

Hållbar innovation är en av de huvudsakliga drivkrafterna bakom all Recticels forskning och 

utveckling. Det här är en avgörande faktor i allt vi gör. Recticel-koncernen är fast besluten att 

hela tiden minska de negativa effekterna av sin verksamhet, och därmed optimera Recticels 

positiva påverkan genom hela värdekedjan. Detta görs genom det arbete som bedrivs av 

avdelningen för hållbar innovation (Sustainable Innovation Department – SID), som leder 

samtliga av koncernens innovationer och tog initiativet till företagets hållbarhetsprogram.

Arbetet har gett upphov till isoleringsmaterial av typen ”låglambda” (med ett lambdavärde som 

reducerats från 22 till 19). Xentro® uppnår högre isoleringsprestanda. Den här produkten har en 

värmeledningsförmåga (ƛ-värde) som är 13 % lägre jämfört med referensprodukten  

på marknaden.

MINIMERING AV VÅRT KOLDIOXIDAVTRYCK

Vi strävar ständigt efter att minimiera vårt koldioxidavtryck genom att minska verksamhetens 

negativa påverkan och samtidigt kraftigt öka våra produkters positiva påverkan. Enligt 

vår uppskattning motsvarade koldioxidutsläppen som kunde undvikas tack vare våra 

isoleringslösningar under 2017 över 30 gånger av vår koldioxidpåverkan genom hela värdekedjan. 

Vi försöker även minska energianvändningen vid våra fabriker. De flesta av våra 

produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO 14001-standarder om miljövård. 

När vi utvecklar eller lanserar nya produktionsanläggningar väljer vi gröna energikällor när det är 

möjligt, för att minska vårt koldioxidavtryck. 

AVFALLSHANTERING OCH ÅTERVINNING

Vi hittar nya sätt att undvika spill under produktionsprocessen samt möjligheter att återanvända 

eller återvinna produktionsavfall och produkter som har nått slutet av sin livslängd. Vi försöker 

även minimera användningen av ändliga naturresurser.



Vi vill skapa en känsla av att 

“må bra inombords” för oss själva och 

för kommande generationer



www.recticelinsulation.com

http://www.recticelinsulation.com

