Fastighetsfilm

Behagligare klimat • Snyggare fasad • Ökad effektivitet • UV-Skydd • Insynsskydd

Fastighetsfilm även kallad solskyddsfilm
är idealisk att montera på alla typer av
fastigheter där man vill bevara det naturliga
solljuset men samtidigt minska värmeinstrålningen, höja fasadens utseende, få ett insynsskydd och/eller minska blekning pga UV-ljuset.
Med monterad solskyddsfilm minskar man energikostnaderna och inomhusklimatet blir behagligare.
Solskyddsfilmerna är ett fast monterat solskydd som
är optiskt klar och monteras på glas och finns i många
olika färger och nyanser efter behov. Fördelen att ha solskyddsfilm monterad är att man inte behöver tänka på att
det behövs hissas upp och ner vid behov och det går inte
sönder när det blåser som ex. markiser, persienner mm.

www.solfilm.se

Behagligare klimat

UV-Skydd

De som har fått solfilm monterad på sina
glas märker direkt skillnad av ett svalare
och behagligare klimat när solen står på.
Solfilmen reducerar värmeinstrålningen
med upp till 86%. Utsatta områden som t.ex.
vid fönster eller vid stora glaspartier blir inte
längre omöjliga att sitta vid.

Solfilmen reducerar upp till 99,5% av UVinstrålningen som är en av de största orsakerna till blekning av bl. a möbler, mattor och
konst. Som många tror är det inte enbart
UV-ljuset som bleker utan även värmen och
det synliga ljuset.

Snyggare fasad

Vissa solfilmer ger ett utmärkt insynsskydd,
men har ändå ett stort ljusinsläpp. Man får
en mer avskild arbetsmiljö samtidigt som
man skyddar sig mot att obehöriga kan se in.

Vem har inte sett stora enhetliga glaspartier
och tyckt att det ser snyggt ut. Ofta är det
solfilm som sitter på dessa glas och utseendet höjs på fastigheten. Solfilmen finns i
många olika nyanser och mörkhetsgrader.

Insynsskydd

Ökad effektivitet
Solfilmen reducerar värmeinstrålningen
vilket resulterar i att inomhustemperaturen
sänks och kostnaderna för att kyla ner
lokalerna blir betydligt lägre under de varma
sommarmånaderna.

Solfilmerna finns i många olika typer med varierande
egenskaper beroende på vilket behov man har.
Vi lämnar garanti på alla våra filmer och montage.

UV-strålning 40%

Övrigt 10%
Synligt ljus 25%

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.

Solvärme 25%

Vi besöker Er gärna för rådgivning och en kostnadsfri offert.
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