Bilfilm

Ökad komfort • Effektivt insynsskydd • Minskad blekning • Snyggare look

Fördelarna med solfilm på bil är många.
Med solfilm monterad på din bil har du ett bekymmersfritt sol- och insynsskydd. Solfilm till bil är en tunn film
som monteras på insidan av bilrutorna, dvs du slipper
skramlande eller kondensskapande plastskivor eller
lösa solskydd som inte håller.
En svalare bil är en säkrare bil, skydda dig själv,
dina barn och husdjur mot solens värme och strålar
och samtidigt skyddar du även bilens interiör mot
uttorkning och blekning.
Att välja en film som ger ett insynsskydd gör att du
kan förvara verktyg och andra ägodelar utan att
obehöriga ser dem.

www.solfilm.se

Svalare bil
Varmt i bilen under heta sommardagar
upplevs för det mesta besvärande. Det är
inte bara du själv som lider av värmen utan
även barnen och hunden. Solfilmen som vi
monterar innehåller ett tunt skikt aluminium
som reflekterar bort värmen, vilket gör att
du får det svalare och behagligare i bilen.
Förutom att Du minskar värmen i bilen kan
du även få minskade bränslekostnader tack
vare att klimatanläggningen inte behöver
arbeta lika hårt.

Effektivt insynsskydd
Solfilmen ger ett effektivt insynsskydd för
att inte fresta för inbrott i bilen. ”det som
inte syns, finns inte”. Solfilmen skyddar era
ägodelar eftersom man inte kan se in i bilen

och dessutom ger solfilmen ett behagligare
ljus. Många firmabilar får solfilm monterad
för att kunna ha sina verktyg i bilen.

UV-Skydd
Solfilmen reducerar 99% av UV-instrålningen som är en av de största orsakerna till
blekning och uttorkning av interiören i bilen.
Som många tror är det inte enbart UV-ljuset
som bleker utan även värmen och det
synliga ljuset.

Snyggare utseende
Solfilmen finns i många nyanser och färger.
Oavsett vilken solfilm du väljer så förhöjer
det utseendet på din bil.

Solfilmerna finns i många olika nyanser och färger med varierande egenskaper beroende på vilket
behov man har eller vilket utseende man vill uppnå.

Vi lämnar garanti på alla våra filmer och montage.
Solfilms Montören är ett av de största företagen
i södra Sverige på montering av solfilm och
säkerhetsfilm på fastigheter. Det har vi blivit efter
mer än 20 år i branschen.
Med högsta kvalitet, professionella montörer och
god service är vi företaget med de nöjda kunderna.
Vi besöker Er gärna för rådgivning och
en kostnadsfri offert.
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