Portfolio fólií pro sklenìné plochy

- široká škála okenních fólií
- fólie s unikátní technologií výroby
- solární s ochranou proti sluneènímu záøení
- night vision s umožnìním výhledu z osvìtleného
- prestige fólie s ochranou proti sluneènímu záøení

interiéru na objekty za tmy
- fólie plus zabraòující úniku teplot z daného prostoru

- bezpeènostní a ochranné fólie

Nabízíme široké spektrum øešení na zabezpeèení budov nejen
proti neoprávnìnému vniknutí a dalším zpùsobùm poškození
ale i na ochranu proti sluneènímu záøení, zabezpeèení
pøíznivých klimatických podmínek v prostorách v rámci budov.
Neménì dùležitým aspektem pøi použití fólií je zabránìní úniku
tepla z budov a tím i výraznému snížení nákladù na energii.
Fólie jsou používány jak v rámci komerèních budov na velkých
plochách, na menších výkladních plochách, tak v soukromém
sektoru na rodinných objektech. Provedení fólií je jak
exteriérové tak interiérové.

solární fólie pro exteriér a interiér
Solární okenní fólie chrání proti sluneènímu záøení, prostupu tepla,svìtla a odrazù svìtla, proti kterému samotné sklo
neochrání. Výbornì se hodí na rozsáhlé i menších plochy komerèních výloh. Díky fóliím mùžete výraznì redukovat
náklady na energii a náklady na spotøebu energie spojené s provozem klimatizace a dále i chránit vystavené zboží.
Tenká kovová vrstva zaruèuje, dle stupnì tmavosti, ochranu pøed pøedèasným blednutím vybavení místností.
V souèasné dobì nabízí více než 30 rùzných variant pro interiéry i exteriéry, které zaruèují ucelený vzhled budovy a mají
tak pøi zadržení až 80% dopadající energie a 99% UV záøení.
Pøednosti solárních fólií
- ochrana proti oslnìní

- ochrana proti poškrábání

- ochrana proti pøehøívání interiéru

- zajišuje soukromí

- snižují náklady na klimatizaci

- ucelí vzhled budovy

- ochrana proti vyblednutí

- profesionální realizace

night vision fólie
Night vision okenní fólie je øada fólií, která je vyrobena patentovanou technologií vrstveného polyesteru s antireflexní
vrstvou. Fólie umožòuje výhled z osvìtleného interiéru na objekty vnì budovy. Pøi pohledu z místnosti ven nemá okno
s fólií night vision typický zrcadlový efekt jako okno se standardní solární fólií. Produkt je urèen pøedevším do prostor pro
ostrahu, ale i obytné a administrativní budovy.
Pøednosti night vision fólií
- zabraòuje oslnìní

- šetøí náklady na klimatizaci

- ochrana proti pøehøívání interiéru

- ucelí vzhled budovy

- redukuje UV záøení

prestige fólie
Fólie prestige je vyvinuta na zcela nové nanotechnologii optického filmu. Tento výrobek obsahuje všechny výhody tmavých
nebo reflexních fólií, aniž by snižoval kvalitu svìtla v místnosti èi mìnil vzhled budovy.
Pøednosti prestige fólií
- neobsahuje kovy

- snižuje riziko poranìní odlétajícími úlomky skla

- nemìní vzhled budovy

- nízké zrcadlení umožòuje dokonalý výhled (vhodné

- odráží teplo, snižuje náklady na energie

pro historické budovy...)

- ochrana proti vyblednutí

plus fólie
Fólie plus je univerzální termoizolaèní fólií, která v létì zadržuje horké sluneèní paprsky a v zimì udrží teplo uvnitø. Šetøí
tak náklady na energii vzniklé nejen klimatizací, ale i topením.

bezpeènostní fólie
Fólie jsou ultra silné bezpeènostní fólie proti vloupání. Vytváøí neviditelný ochranný štít na vnitøních plochách skel a zvyšují
tak jejich odolnost. Díky patentované technologii mají fólie 3M 32x vìtší odolnost v tahu a 6x vìtší odolnost v trhu než
standardní bezpeènostní fólie. Díky tomu je jejich odolnost jedineèná. Zpùsobené škody se tak omezí pouze na výmìnu
rozbitého skla, protože interiér objektu není vystaven další destrukci nebo krádeži a je brzo provozuschopný.
Pøednosti bezpeènostních fólií
- snižuje riziko poranìní odlétajícími úlomky skla
- odrazuje zlodìje od vloupání rozbitým sklem
- zvyšuje bezpeènost objektù pøi vichøicích, prùmyslových haváriích...
- certifikace pro pojišovny

