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Wij als gecertificeerd raamfoliedealer bieden u de perfecte oplossing op het 
gebied van warmtewering, energiebesparing, privacy, veiligheid, isolatie, inbraak 
en graffiti. Combinaties van deze oplossingen zijn ook leverbaar. 
 

Door onze ervaring en uitgebreide kennis bent u gegarandeerd van een goed 
advies en een passende oplossing zonder risico’s voor uw glas. 
Hierdoor kunt u nog jarenlang, onbezorgd van uw investering genieten. En 10 jaar 
lang volledige garantie van het 3M raamfolie. 
 
 

Warmtewerende folies 
3M Sun control Window Films 

 
Waarom? 

Zonlicht en warmte maken het soms lastig om het klimaat in uw gebouw of 
woning aangenaam te houden. 3MTM Warmtewerende raamfolies verminderen de 
warmte instraling van de zon en zorgen zo voor meer comfort. 

 
Voordelen 

• Besparing op koelkosten (koelen is 4x zo duur als verwarmen). 

• Optimale comfortabele werk- en leefomgeving creëren. 

• Vertraagd het verkleuren van uw interieur (tot 99,9% van de UV-straling 
wordt geblokkeerd). 

• Sommige raamfolies kunnen voorkomen dat er naar binnen gekeken 
wordt*. 

•  Geen zonwering meer nodig. 

• Eenvoudig te bewassen, hetzelfde als uw glas. 

• Modernere uitstraling van het gebouw. 
 
*Afhankelijk van lichtintensiteit binnen en buiten. 
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Veiligheidsfolies 
3M Energie Control Products 

 
Waarom? 

Gevaarlijke beglazing veranderen in veilige beglazing. Bij een breuk worden de 
scherven bij elkaar gehouden en kan letsel worden voorkomen. 

 
Oplossing met 3MTM safety series of ultra series 

• Explosiewering, aangezien de glasscherven door de ruimte gevaarlijker 
kunnen zijn dan de explosie zelf. 

• Inbraakvertraging, binnendringen wordt ernstig vertraagd. 

• Doorvalbeveiliging, achteraf kan voldaan worden aan de geldende normen 
(NEN 3569) en een hoop ellende kan worden voorkomen. 

• Spontane glasbreuk beveiliging, scherven worden bijeen gehouden. 
 
 
 
 

Isolerende folies 
3M Energie Control Products 

 
Waarom? 

De oplossing voor monumentale gebouwen en woningen waar het vervangen van 
het glas niet mogelijk is (te duur, niet toegestaan, constructie niet geschikt). De 
raamfolie verhoogt de isolatiewaarde van enkel glas tot bijna de prestatie van 
dubbel glas (+40%). 
 

Voordelen 
• Isolatie en warmtewering in de zomer. 

• Bijna onzichtbaar. 

• Meer comfort. 

• Meer besparing. 

• Grotere efficiëntie. 

• Tegengaan van verkleuring interieur UV straling wordt voor 99% 
geblokkeerd). 
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Privacy folies 
3M Energie Control Products 

 
Waarom? 

Op een eenvoudige manier de privacy vergroten waarbij de lichttransmissie en de 
transparantie zoveel mogelijk behouden blijft. 
 

Voordelen 

• Voldoet aan de hoogste brandveiligheidseisen (EN 13501) en zijn 
daarom geschikt voor toepassing onder nagenoeg alle 
omstandigheden. 

• Vergroot de privacy 
 
 
 
 
 
 

 

Neem contact met ons op 
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