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DEKOR & DESIGNFILM

FILMER SOM GÖR VANLIGA GLAS TILL NÅGOT FRÄCKARE, ROLIGARE OCH ANNORLUNDA 

Glas är ett mycket spännande material.  
På senare år har fler och fler kontorslandskap
inretts med endast glasväggar inomhus.

Detta ger en känsla av öppenhet och väldigt ljusa 
kontor. Det kan även uppfattas som stelt och färglöst 
med bara glas överallt. Ge ditt kontor eller bostad ett 
lyft och ett mer personligt och levande utseende. 
Dekorfilm och designfilm ger inte bara fönster ett 
annat utseende utan även glasbord, glasmontrar, 
glasväggar, speglar m.m kan få ett nytt spännande 
utseende. Företagsprofilering som t.ex. logotyper,  
skyltar och bildekor i detta material är väldigt vanligt.
Den enda begränsning som finns är fantasin.



FÖRDELAR DEKOR & DESIGNFILM

DEKORFILM
Dekorfilmen är en film som kan användas i många  
olika miljöer. Den fungerar som ett utmärkt insyns-
skydd i t.ex. badrum, omklädningsrum, kontor, ja över- 
allt där du vill ha ett hundra procentigt insynsskydd.
Dekorfilmen finns att få i många olika färger och kan 
med lite fantasi göra underverk. Dekorfilmen finns 
även som s.k. glasetsningsfolie/frostfilm och skapar 
en frostad glaseffekt som ger ett insynsskydd sam- 
tidigt som du får ett stort ljusinsläpp.

Jämfört med blästrat glas eller kemisk glasetsning är 
detta ett väldigt ekonomiskt alternativ då det går att 
byta ut och ta bort helt utan att glaset förstörs.

DESIGNFILM
Designfilmen är en dekorativ och mönstrad film som 
skapar en trevligare och mer intressant och levande 
miljö. Filmerna finns i en mängd olika utförande som 
t.ex. randigt, rutigt, marmorerat, blommigt m.m.  
Det går utmärkt att kombinera de olika filmerna.

Vi lämnar kvalitetsgaranti på alla våra filmer och 
montage.
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GÖTEBORG
031-711 39 00

MALMÖ
040-21 60 40

HELSINGBORG
042-16 50 10

JÖNKÖPING
036-18 45 00

KRISTIANSTAD
044-20 91 00

Solfilmsmontören är ett av de största företagen i södra Sverige på montering av solskyddsfilm  
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 nöjdaste kunderna.
Kontakta oss gärna för rådgivning och en kostnadsfri offert.


