Hjemmet - Bygninger
Falmningsproblemer
Effekten af UV-stråler kan koste dyrt. Møbler,
udstillingsgenstande m.m. falmer på grund af
UV-strålerne. 3M Scotchtint™ solfilm filtrerer
ca. 99% af UV-strålerne, hvilket gør den
velegnet til hjemmet.
Det er ikke kun UV-stråler, men også høje
temperaturer, sollys og højt lux-niveau, der
skader ting, malerier og møbler.
Ved at montere 3M Scotchtint™ falmningsfilm
reduceres dette samtidig med, at
falmningsprocessen udsættes.
Solfilm
En række vinduesfilm er designet til at reducere
varmeindfaldet fra solens stråler om sommeren og
varmetabet om vinteren såvel som året rundt at
reducere genskin og falmning.
3M Scotchtint™ Night Vision Film
Denne bronzefarvede solfilm giver et varmt naturligt
skær i ethvert rum. Filmen reducerer genskin og
reducerer den indvendige spejleffekt om aftenen.
Night Vision filmen er produceret med den unikke
patenterede Colour-Stable teknologi, hvilket sikrer, at
filmen ikke ændrer farve med tiden.
Dette giver en økonomisk langstidsholdbar løsning i forbindelse med modernisering af
bygninger.
”Privacy”
Filmen bevarer dagslyset på kontoret og kan fremstå
opauqe døgnet rundt indefra som udefra, eller være
reflekterende udefra kun i løbet af dagtimerne.
Filmen giver en synlig sikkerhed ved at hindre
uønsket indkig.

Fasara dekorationsfolie
Folien fås i flere dekorative mønstre samt helt mælkehvid. Folien giver en smuk og
anderledes afskærmning, og dog bevares dagslyset på kontoret, arbejdsværelset eller
lign.
”Privacy” kan opnås på kontoret, i baderummet, i hjemmet, på restauranter og lign.
Skulle uheldet være ude, og glasset smadres, så vil folien holde på glassplinterne, og
personer i nærheden vil være beskyttet mod de farlige flyvende glassplinter.
Filmen filtrerer 99% af UV-strålerne og derved udsættes falmningsprocessen.
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Fasara er meget holdbar og tåler almindelig vinduesvask med en blød klud og neutralt
vaskemiddel.
Garanti
Vi yder en garanti på op til 10 år. Opsætning af film udføres af professionelle
montører.
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