Solfilmsrullgardiner & lameller

Mindre reflexer • Behagligare inomhusmiljö • Ökad effektivitet • Minskad energikostnad

Tänk att kunna få ett effektivt solskydd som
stänger ute solens strålar samtidigt som du
kan se igenom och ha full kontroll över vad
som händer utanför. Där har du två av
fördelarna med vår solfilmsrullgardin.

Andra fördelar med rullgardinen är att den sänker rumstemperaturen och minskar reflexer på ex. bildskärmar
vilket resulterar i en behagligare arbetsmiljö och du använder den när behovet finns.
Solfilmrullgardinen finns för många olika ändamål
beroende på vilket behov man har så som mot värme,
reflexer, insynsskydd men också som mörkläggande i
ex. konferenssalar. Den går att montera i stort sett överallt,
på vanliga kontorsglas, stora glaspartier och takfönster.

www.solfilm.se

Reducerar värme och reflexer

Ökad effektivitet

Solens värme och solstrålar reflekteras in
genom ditt fönster även om du har direkt
solljus eller inte. Med en solfilmsrullgardin
håller du inte bara solens hetta ute, utan
även reflexerna från solen. Om ditt fönster
inte har direkt solljus, kan du välja en ljusare
film till din solfilmsrullgardin för att slippa
solreflexer. Du ser bättre vad du sysslar med
utan att bländas av att solen reflekteras i
datorskärmen eller andra reflektiva ytor.

Solfilmsrullgardin är ett bättre alternativ
än många andra typer av solskydd så som
persienner och markiser. De blockerar solen
men samtidigt även utsikten. Man blir mer
produktiv i en miljö med utsikt än utan och
man behöver inte känna sig instängd.

Minskad energikostnad
Att kyla en fastighet kostar mer i energiförbrukning än att värma den. Genom att
blockera värmen från solen hjälper en solfilmsrullgardin till att spara på kostnader för
luftkonditionering.

UV-Skydd
Inredning så som bl.a möbler, mattor
och textilier skadas av UV-strålningen.
Det leder till att inredningen bleks och ser
äldre ut. Med en solfilmsrullgardin skonar
du ägodelarna från det skadliga UV-ljuset.
Som många tror är det inte enbart UVljuset som bleker utan även värmen och
det synliga ljuset.

Solfilmsrullgardinen har en snygg och diskret design och en mängd olika filmer att välja mellan och
sitter i en kassett som skyddar filmen. Kassetten är självrengörande och finns att få i tre olika färger,
allt för att passa just din inredning.
Filmerna finns med slät yta samt med präglad yta. Präglingen gör att sikten påverkas något, men
totalintrycket ur estetisk synvinkel uppfattas oftast som positiv.
Solfilmsrullgardinen tillverkas efter era behov och önskemål. Givetvis finns det att få som lameller,
både vertikala och horisontella. Tillvalen är många, du kan få dem med motor, fjärrkontroll, olika
varianter av sidoprofiler mm.
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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