
Verbeter uw comfort met de ideale 
zonwerende en isolerend glasfolie.
Verbeter de isolatie tot 41% (K-waarde),  
bespaar energie, hou overdreven warmte 
buiten en laat het daglicht binnen.
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 Please recycle
Scan en ontdek

Bescherm. Bespaar. Vernieuw.
Slimme oplossingen met een positieve impact op het leven.

Over Solar Gard®

Solar Gard, met hoofdzetel in San Diego (Californië, USA), produceert hoogwaardige glasfolies voor auto’s  

en gebouwen, fotovoltaïsche oplossingen en speciale deklagen. Solar Gard is een afdeling van Saint-Gobain  

Performance Plastics, dat op zijn beurt een filiaal is van Saint-Gobain, de wereldleider op de woon- en bouwmarkt.  

De zonwerende glasfolie van Solar Gard voor woningen en gebouwen is gegarandeerd koolstofnegatief en  

beperkt de globale uitstoot van broeikasgassen. De producten van Solar Gard zijn in meer dan 90 landen te  

koop onder de merknamen Solar Gard®, Quantum® en Solar Gard Armorcoat®.

Surf voor meer informatie naar www.solargard.be.

Een aangenaam binnenklimaat, het hele jaar rond.
Een aangenaam binnenklimaat, het hele jaar rond.



Geniet van een woon- of werkomgeving waar de  

temperatuur niet te warm, niet te koud, maar precies 

goed is. Beschik voortaan over ramen die zoveel  

mogelijk natuurlijk daglicht doorlaten, maar toch de 

warmte onder controle houden. Ecolux in een notendop? 

Comfort en zuinigheid dankzij een energie-efficiënte 

glasfolie met isolerende deklaag.

Tot 41% betere K-waarde (isolatie)*

Ecolux gedraagt zich als isolatie. Op die manier draagt  

u uw steentje bij tot de energiebesparingen.

 • Verbruik minder energie, het hele jaar door 

 • Verlaag uw verwarmings- en koelkosten 

 • Help het milieu te beschermen

Net zoals alle folies van Solar Gard weert Ecolux tot  

99% van de schadelijke uv-straling en houdt de folie 

overdreven warmte tegen. Uw interieur is beschermd 

tegen verkleuring en u bent beschermd tegen het 

schadelijke uv-licht.

Maak kennis met Ecolux van Solar Gard,  
de nieuwste generatie glasfolie.

*Enkelzijdig, helder glas

De geavanceerde technologie met lage 

emissiviteitsdeklaag is haar tijd ver vooruit. 

Maar wat ze doet, is heel eenvoudig.  

De werking van Ecolux is dubbelzijdig:  

de folie houdt de warmte buiten in de 

zomer en reflecteert de warmte naar  

binnen in de winter.

Comfortabele temperaturen  
het hele jaar door.

Hou het koel in de zomer en hou 

het lekker warm in de winter met 

minder energieverbruik, zowel 

overdag als ’s nachts.

Meer comfort en energiebesparing, het hele  
jaar door.
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HET BELANG VAN TEMPERATUURSCOMFORT

Kamertemperaturen die net onder het  
gemiddelde liggen, resulteren volgens  
onderzoeken in een hogere nauwkeurigheid  
bij taken en in een lager ziekteverzuim.

Daglicht en ramen hebben een positieve  
invloed op ons welzijn en kunnen helpen  
om stress te verlagen.

Studies tonen aan dat een comfortabel gevoel thuis of op  
het werk onze productiviteit bevordert

“Indoor temperature, productivity”, HVAC&R Research, 2007,  
13(4), 623-633

De gemakkelijke, duurzame verbetering van 
uw glas die meteen rendeert.

De allerbeste energie-efficiënte 
glasfolies van Solar Gard

Als architect, facility manager of huiseigenaar is het  

uw taak om de kosten voor comfort en energieverbruik 

tegen elkaar af te wegen. Ecolux van Solar Gard helpt  

u om een evenwicht te vinden.

Door een coating met lage emissiviteit te combineren 

met zonwerende eigenschappen, hebben we een  

innovatieve raamisolerende folie ontwikkeld die  

verder gaat dan doorsnee zonwerende folies:

 • Weert op warme dagen en nachten de hitte die  

  van buiten komt, waardoor uw koelkosten dalen. 

 • Reflecteert op koude dagen de warmte terug de   

  kamer in om uw verwarmingskosten te beperken.

Aanzienlijke energiebesparingen klinken u als muziek  

in de oren? Begin dan met een eenvoudige verbetering 

van uw ramen. Naarmate de seizoenen wisselen, zult u 

uw investering in het energiebesparende Ecolux des te 

meer waarderen. Hoe Ecolux de vergelijking doorstaat 

met ander systemen of andere zonwerende folies?  

Het is een slimme, duurzame oplossing voor huizen  

en gebouwen in elk klimaat, waar ook ter wereld!

Elk raam wordt een energie- en  
kostenbesparend systeem.
VOORDELEN VAN SOLAR GARD GLASFOLIES

Bijkomende voordelen van de speciale dubbele technologie 
van Ecolux:

Tot 79 % geblokkeerd

99 % geblokkeerd

Zonne-energie

Uv-licht

Zichtbaar licht

ZONDER FOLIE MET GLASFOLIE VAN 
SOLAR GARD

5 % - 95 % 
geblokkeerd

MET DE ECOLUX-
GLASFOLIE

Op warme dagen wordt de warmte van 
de zon tegengehouden. Zo wordt een 
comfortabele leefomgeving gecreëerd 
en bespaart u energie.

IN DE ZOMER

MET DE ECOLUX-
GLASFOLIE

Tijdens de winter wordt de 
warmte terug naar binnen 
gereflecteerd. Zo is er minder 
verwarming nodig om een 
comfortabele leefomgeving te 
creëren en bespaart u energie.

IN DE WINTER

Een aangenaam binnenklimaat, het hele jaar rond.
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*Ecologische productverklaringen 2010 en 2012

http://www.thegreenstandard.org

Zonwerende folies van Solar Gard helpen u tot 

30% te besparen op uw koelkosten.  

Op 15 jaar tijd besparen ramen met onze folies  

bovendien gemiddeld 100 keer meer CO2 dan 

dat er tijdens hun productie werd uitgestoten.*

Neem contact op met een erkende Ecolux-

verdeler en ontdek hoe Ecolux u helpt om uw 

energiefacturen te verlagen en het comfort in 

uw woning of gebouw te verhogen – het hele 

jaar door.

Neem contact met ons op via  

ecoluxbe@solargard.com of surf naar  

www.solargard.com/be/ecolux

Ecolux is alleen te koop via een erkende  

Ecolux-verdeler.

Al meer dan 30 jaar is Solar Gard een van de meest 

betrouwbare en succesvolle glasfoliemerken ter 

wereld. De glasfolies van Solar Gard worden via  

eigen distributiecentra en onafhankelijke dealers en 

verdelers verkocht. U vindt ze in duizenden gebouwen 

en miljoenen voertuigen over de hele wereld.

Niet te warm. Niet te koud. 
Precies goed.

Een aangenaam binnenklimaat,  
het hele jaar rond.
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