Een betere omgeving, binnen en buiten.™

Glasfolies voor zonnewering,
veiligheids- en energiebesparende
oplossingen

Bestrijd zonnewarmete en houd
uw bedrijf koel en aangenaam.

Solar Gard houdt de schadelijke stralen tegen maar laat zichtbaar licht door.
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Solar Gard glasfolies zijn nagenoeg onzichtbaar na installatie op glas
en weren een groot deel van de zonnewarmte. Zo bieden ze een hoge
bescherming tegen hinderlijke schittering, oncomfortabele hotspots en
temperatuurschommelingen. U voelt onmiddellijk het verschil na installatie.
Solar Gard glasfolies zorgen ervoor dat u de gordijnen niet langer hoeft
te sluiten om de zonnewarmte buiten te houden en ongestoord te kunnen
werken.

Solar Gard bescherming tegen de zon
®

Er is niets dat meer sfeer en energie
in een werkomgeving brengt dan
natuurlijk licht, maar ook dit kan soms
teveel van het goede zijn. Natuurlijk
zonlicht betekent ook ongewenste
warmte en hotspots, en dit beïnvloedt
ieders comfort. Solar Gard glasfolies
weren tot 79% van de zonne-energie
en bieden uw medewerkers en klanten
een meer constante temperatuur en
een aangenamere omgeving. Solar
Gard glasfolies herleiden vervelende
schittering tot een minimum,
verbeteren zo de zichtbaarheid van
computerschermen en verminderen
bijgevolg overbelasting van de ogen.
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“Solar Gard glasfolie maakte voor ons echt
het verschil. Voorheen was het licht zo fel
dat personeelsleden met hun zonnebril naar
het werk kwamen en de intense warmte
moedigde de klanten zeker niet aan om
wat langer te blijven. Ongeveer 75% van
de schittering is nu verdwenen, zodat de
computerschermen beter zichtbaar zijn
en de temperatuur en de hoeveelheid
licht perfect zijn. We hadden geen betere
oplossing kunnen vinden dan Solar Gard.”
David Cavanaugh
Algemeen directeur, Benfield Ford
Leeds, Engeland

Solar Gard glasfolies

1/2

Verhoog uw energie-efficiëntie,
verbeter uw omgeving en laat de
kosten voor koeling dalen.

De verantwoordelijken voor facility
management van de Universiteit van Arizona in
Tucson zaten met een probleem: de stijgende
energiekosten en onstabiele temperaturen
in de klaslokalen. Ze moesten een oplossing
vinden en tegelijk de kosten drukken. Daarom
lieten ze Solar Gard LX 70-folie plaatsen op
de ramen van het oostelijke gebouw van de
afdeling Biowetenschappen, en ze meten de
temperatuur 30 dagen vóór en 30 dagen na de
plaatsing van de folie. De maximumtemperatuur
vóór de installatie bedroeg binnen 48,6ºC en
ze zakte tot 29,4ºC na de installatie. Dankzij
de folie duikelde ook het elektriciteitsverbruik
stevig naar beneden omdat de airconditioning
minder vaak gebruikt werd.

Solar Gard Energie-efficiëntie
Energiebesparing, vermindering van
CO2-uitstoot en het voldoen aan
strengere milieunormen waren nooit
eerder zo belangrijk. Tegelijkertijd
blijven de energiekosten stijgen – wat
een grote invloed heeft op de winst
die uw bedrijf maakt. Met hun bewezen
hittewerende eigenschappen helpen
Solar Gard glasfolies uw bedrijf
minder energie te verbruiken omdat u
de kamertemperatuur zo beter onder
controle en stabieler kan houden.
Hierdoor is minder klimaatregeling
vereist en wordt extreem verbruik
gereduceerd. Zo kan uw koelsysteem
dus efficiënter en zuiniger werken.
Bovendien zijn de Solar Gard
glasfolies koolstofefficiënt zodat de
koolstofvoetafdruk van een gebouw
doeltreffend wordt verlaagd, en dat
voor een lagere prijs dan de installatie
van nieuwe ramen.
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Solar Gard geeft de ASEM Tower een
modern uitzicht
De ASEM Tower in Seoel in Zuid-Korea is
één van de meest begeerde commerciële
adressen in het land. Deze adembenemende
structuur van 42 verdiepingen omvat zo’n
135.000 vierkante meter kantoorruimte.
De gevel bestaat grotendeels uit glas en
de breedste zijden van het gebouw staan
pal in het zonlicht. Hierdoor hadden de
werknemers last van overvloedige warmte
en storende schittering.
Om dit probleem op te lossen, heeft men
de breedste gevels met 7.400 vierkante
meter Solar Gard Silver 20 uitgerust. Het
resultaat was ideaal. De kamertemperatuur
daalde met 4 tot 6° C, de energiekosten
daalden, en de huurders konden hun werk
in een meer comfortabele omgeving
verrichten.

Solar Gard glasfolies

3/4

Bescherm uw bezittingen en
verhoog de algemene veiligheid
van uw gebouw.

Solar Gard Armorcoat veiligheidsfolies houden verbrijzeld glas samen en
beschermen de aanwezige personen.
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Heel wat zaken, van een verdwaalde bal tot een hevige storm, kunnen
gevaarlijke stukken glas doen rondvliegen en aan mens en eigendom
ernstige schade berokkenen, letsels veroorzaken, of erger. Armorcoat
veiligheidsfolies houden gevaarlijke scherven samen, ongeacht of het gaat
om ongevallen, storm, pogingen tot inbraak, vandalisme of bomaanslagen.

Solar Gard bescherming en veiligheid
Van extreme weersomstandigheden en
terrorisme tot inbraak en vandalisme,
bedreigingen voor de veiligheid van
de mens en zijn eigendom maken
hun opmars. Daarom net is de extra
beschermingslaag van Armorcoat
veiligheidsfolie een bijzonder waarde
volle toevoeging aan uw gebouw.
Armorcoat is speciaal ontworpen
om schokken op te vangen en om
verbrijzeld glas op zijn plaats te houden.
Zo beschermt het niet enkel personen
tegen rondvliegende glasscherven, maar
vormt het ook een barrière tegen
inbraken, bomaanslagen, plundering
en schade aan het interieur.
Solar Gard Graffitigard werd zo
ontworpen dat de folie bij beschadiging
eenvoudig kan worden verwijderd en
opnieuw kan worden aangebracht. Een
voordelige oplossing voor elke vorm van
vandalisme, zoals graffiti of krassen.
®

De Royal Albert Hall is een wereldberoemde
ontmoetingsplaats, een gebouw dat u
zonder twijfel onmiddellijk herkent als u
het ziet. Vandaag de dag betekent dat
spijtig genoeg ook dat we het moeten
beschermen tegen mogelijke terroristische
aanslagen. Daarom moesten de 188 ramen
van dit gebouw explosiebestendig gemaakt
worden. En dat gebeurde met Solar Gard
Armorcoat-glasfolie die het glas, zowel
binnen als buiten, beschermt.

®
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Behoed uw interieur voor
verkleuring en bescherm personen
tegen ultraviolet licht.

Solar Gard UV-bescherming
Zelfs binnen kan blootstelling aan
ultraviolet licht en warmte u meer
kosten dan u waarschijnlijk vermoedt.
Het UV-licht en de zonnewarmte
die binnenvallen door een raam
kunnen verkleuring veroorzaken en
onherstelbare schade berokkenen aan
handelswaar, meubilair en kostbare
kunstvoorwerpen, en zelfs uw eigen
huid. Solar Gard folies weren zonne
warmte en houden meer dan 99% van
het schadelijke UV-licht tegen. Zo
worden uw waardevolle bezittingen
en uw interieur beschermd tegen
dure schade door de zon.

Een betere omgeving, binnen en buiten.™

Wat veroorzaakt verkleuring?
Oorzaak

% van totale
schade door
verkleuring

UV-licht

40%

Zichtbaar licht

25%

Infrarood licht

25%

Andere factoren* 10%
Totale
blootstelling

100%

Glas
zonder folie

De UV-straling, de hitte en het licht van
de zon zorgen voor de verkleuring van
ondermeer stoffen, tapijt, meubilair en
etalages. Alle Solar Gard folies weren
tot 99% van de schadelijke ultraviolette
straling, en uiteenlopende hoeveelheden
warmte en licht. Dit helpt de schade
aan uw interieur en meubilair ingrijpend
te verminderen, zodat ze langer als
nieuw blijven.
*”Andere factoren” zijn onder meer
vochtigheid, luchtkwaliteit, temperatuur en
samenstelling van materialen.
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Bepalen welke folie voor u geschikt is
Stel uw doelstellingen om te
bepalen welke folie u nodig heeft
Warmte en comfort
Of het nu gaat om een hoekkantoor of tafels
naast een groot raam, hou elke ruimte koel
en aangenaam.
Energieverbruik
Solar Gard glasfolies zijn de ideale retrofit
oplossing om energie-efficiëntie te
optimaliseren.
Bescherming en veiligheid
Zorg voor bescherming tegen inbraak,
vandalisme en diefstal zonder het zicht te
belemmeren en zonder het uitzicht van uw
gebouw te veranderen.
Verblinding
Geniet van uw zicht zonder dat u gordijnen
dient te gebruiken als afscherming tegen
verblindend licht.
Verkleuring
Alle Solar Gard glasfolies weren 99% van
het UV-licht, de belangrijkste oorzaak van
verkleuring.
Uitzicht
Kies uit een brede waaier aan tinten en
kleuren, van optisch doorzichtig tot volledig
reflecterend, en bepaal zelf het uitzicht van
uw gebouw.
Privacy
Bescherm uw medewerkers of huurders
tegen storende blikken van voorbijgangers
met een reflecterende folie die inkijk van
buitenaf verhindert.

Laat ons uw behoeftes
koppelen aan het uitgebreide
Solar Gard gamma.

Onze professionele installatie en
waarborgen staan garant voor
een perfecte aankoop.

Solar Gard LX70
Een hoog performante glasfolie die een
onzichtbare bescherming biedt tegen
zonnewarmte en uw zicht naar buiten toe
behoudt zodat uw gebouw steeds koel en
comfortabel blijft.

Bekaert Specialty Films biedt u sterke
garanties voor haar Solar Gard glasfolies.
Vraag uw professionele installateur om
meer informatie.

Solar Gard Sterling Serie
Bieden een buitengewone bescherming
tegen zonnewarmte met een maximale
transmissie van zichtbaar licht en een
subtiele weerspiegeling aan de buitenzijde.
Solar Gard Stainless Steel glasfolies
Bieden een buitengewone zonwering met
een subtiele grijze afwerkingslaag aan de
buitenzijde.
Solar Gard Quantum glasfolies
Gepatenteerde gemetalliseerde folies die
een onovertroffen bescherming bieden
tegen warmte.
Solar Gard Bronze glasfolies
Vertonen een subtiele koperkleurige
afwerking die op natuurlijke wijze aansluit bij
de meeste gebouwen en landschappen.
Solar Gard Aluminium glasfolies
Samengesteld uit metalen als goud, zilver
en brons voor een optimale privacy en
ingrijpende warmtevermindering.
Solar Gard Low Emissivity Zomer/
Winter glasfolies
Beschermen tegen zonnewarmte in de
zomer en houden de warmte binnen tijdens
de winter.
Solar Gard Decoratieve glasfolies
Ontworpen voor privacy, met de opties
zandstraaleffect, zwart ondoorzichtig en wit
ondoorzichtig.
Solar Gard Grafittigard
Een doorzichtige beschermende laag, snel
vervangbaar, die beschilderde en glazen
oppervlakken beschermt tegen vandalisme.
Solar Gard Armorcoat
Veiligheidsfolies ontworpen om glasscherven
op hun plaats te houden.
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Solar Gard zet al meer dan 30 jaar de standaard voor
glasfolie van een uitzonderlijke kwaliteit. Solar Gard
glasfolies worden verkocht via een netwerk van eigen
verkoopkantoren en service centers, en via onafhanke
lijke verdelers en distributeurs. Solar Gard glasfolies
werden reeds aangebracht op duizenden gebouwen
en op miljoenen voertuigen over de hele wereld.

Solar Gard glasfolies worden geproduceerd door
Bekaert Specialty Film, een ISO 9001:2008
gecertificeerde onderneming. Om een minimale
impact van onze productieprocessen en producten
op het milieu te garanderen, heeft het bedrijf ook
de ISO 14001:2004 certificering behaald voor haar
Environmental Management System (EMS).

Bekaert Specialty Films LLC, www.bekaertfilms.com ontwikkelt, produceert
en verkoopt oplossingen die tegemoetkomen aan de behoeften op het gebied
van zonwering, veiligheid, beveiliging, het voorkomen van schittering en die
oplossingen bieden op het vlak van energiebesparing en het verminderen van
de CO2-uitstoot. Bekaert Specialty Films LLC, met hoofdkantoor in San Diego,
Californië, verkoopt folies in meer dan 60 landen onder de merknamen Solar
Gard®, Panorama®, Quantum® en Solar Gard® Armorcoat®. Bekaert Specialty Films
produceert eveneens industriële folies voor de fotovoltaïsche industrie, de
elektronica-industrie, de medische sector, de grafische industrie en die van de
beeldvorming, de automobielbranche en de ruimtevaartindustrie. Bekaert Specialty
Films neemt een sterke verantwoordelijkheid voor het milieu en wordt erkend
door Clinton Climate Initiative en andere energie-experts.

Contacteer ons vandaag nog en ontdek de voordelen
Bekaert Specialty Films
Karreweg 18
9870 Zulte
België
Tel: +32 (0)9 240 95 66
Fax: +32 (0)9 240 95 90
E-mail: benelux.info@solargard.com
www.solargard.be
www.solargard.com/nl
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