
Glasfolies voor zonnewering,  
veiligheids- en energiebesparende  
oplossingen voor residentiële  
toepassingen

Een betere omgeving, binnen en buiten.™



Bestrijd zonnewarmte en houd 
uw woning koel en aangenaam.
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Zichtbaar licht

Zonne-energie

UV-licht

Glas zonder folie Glas met Solar Gard folie

5%-95% geweerd

Tot 79% geweerd

99% geweerd

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, overdreven warmte en 
temperatuurschommelingen.

Solar Gard® Bescherming tegen de zon

Er is niets dat meer sfeer in huis 
brengt dan natuurlijk licht, maar ook 
dit kan soms te veel van het goede 
zijn. Natuurlijk zonlicht gaat ook 
gepaard met ongewenste warmte  
en hotspots die het algemene 
comfort beïnvloeden en zorgen voor 
een minder aangename omgeving. 
Solar Gard glasfolies weren tot 79% 
van de zonne-energie en bieden u zo 
een meer constante temperatuur en 
een hoger comfortniveau door het 
minimaliseren van zonnewarmte en 
hinderlijke schittering.

Gemakkelijk te installeren en te 
onderhouden

Een daartoe opgeleide installateur 
zal de glasfolie op professionele wijze 
aanbrengen aan de binnenzijde van 
uw ramen. Heel wat soorten folie zijn 
optisch helder, wat betekent dat ze 
zowel aan de binnenzijde als aan de 
buitenzijde vrijwel niet zichtbaar zijn. 
Andere folies hebben dan weer een tint 
of zijn reflecterend. Dit verhoogt de 
privacy en verrijkt het uitzicht van uw 
huis. Onderhoud is eenvoudig. U poetst 
gewoon uw ramen zoals u dat normaal 
zou doen.

VISIBLE LIGHT

SOLAR ENERGY

ULTRAVIOLET LIGHT

VISIBLE LIGHT

SOLAR ENERGY

ULTRAVIOLET LIGHT



Help het milieu, verhoog uw
energie-efficiëntie en verlaag de
kosten voor koeling.
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Solar Gard Energie-Efficiëntie

Huiseigenaars zijn steeds vaker bezorgd 
over het milieu en over het behoud 
van onze natuurlijke rijkdommen.  
U kunt zelf ook het verschil maken 
door eenvoudigweg het gebruik van 
uw klimaatregeling te verminderen. 
Solar Gard glasfolies helpen u hierbij 
door de warmte te weren en de 
kamertemperatuur beter controleer-
baar en stabieler te houden. Hierdoor 
verbruikt u minder energie, reduceert 
u uw CO2-uitstoot en bespaart u op 
uw energiefactuur. Bovendien zijn 
Solar Gard glasfolies koolstofefficiënt 
zodat de koolstofvoetafdruk van een 
woning doeltreffend wordt verlaagd, 
en dat voor een lagere prijs dan de 
installatie nieuwe ramen.

Vergelijking Energieverbruik

Gemiddeld jaarlijks 
energieverbruik om 
een huis te koelen 
zonder glasfolie 2655 kWh

Gemiddeld jaarlijks 
energieverbruik om 
een huis te koelen met 
Solar Gard glasfolie 1400 kWh

Gemiddelde jaarlijkse 
besparing op 
energieverbruik 1255 kWh

Gemiddelde jaarlijkse  
besparing in procenten 47 %

Data berekend voor een huis van 185 à 230 vierkante 
meter. Geraamde resultaten hangen af van klimaat, 
geografische ligging, constructie van het huis, 
thermostaatinstelling en type van geïnstalleerde 
glasfolie.

In Palm Springs, Californië, werd Solar Gard 
Sterling 40-glasfolie geplaatst op de ramen 
van een huis om de hoge energiekosten van 
de airconditioning te drukken. Het koelende 
effect van de glasfolie werd meteen 
duidelijk: de gemiddelde temperatuur 
overdag daalde binnen met 6,5°C, in 
vergelijking met de temperatuur vóór de 
plaatsing van de folie. En wat nog meer is: 
nadat de folie was geplaatst, daalden de 
gemiddelde maandelijkse energiekosten 
met 57%. 



Bescherm uw gezin en verbeter de 
algemene beveiliging van uw woning.
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UNTREATED
GLASS

GLASS TREATED
WITH SOLAR GARD
SAFETY WINDOW FILM

IMPACT

Solar Gard Armorcoat veiligheidsfolie houdt verbrijzeld glas samen 
en beschermt uw gezin en uw woning.

Heel wat zaken, van een bal tot een inbreker, kunnen gevaarlijke 
glasscherven doen rondvliegen, waardoor uw gezin aan letsels 
wordt blootgesteld en uw woning ernstige schade kan oplopen. Bij 
een schok of drukgolf houdt Armorcoat veiligheidsfolie gevaarlijke 
scherven samen, ongeacht of het gaat om ongevallen of pogingen  
tot inbraak.

Glas zonder 
folie

Glas uitgerust 
met Armorcoat 
veiligheidsfolie

Impact

Solar Gard bescherming en veiligheid

Uw woning is meer dan enkel een 
plek voor uw bezittingen. Precies 
daarom loont het de moeite uw huis 
tegen alles te beschermen waardoor 
het kan worden beschadigd, opzettelijk 
of onopzettelijk. Speciaal ontworpen 
om gebroken glas op zijn plaats te 
houden, doet Armorcoat® meer dan 
alleen u en uw gezin te beschermen 
tegen rondvliegende glasscherven. 
Het is ook een bescherming tegen 
inbraak. Het geeft u een gerust gevoel 
dat u, uw familie en uw eigendom 
veilig zijn en goed beschermd.

Armorcoat beschermt een landgoed

De grootste woning in Pinellas County, 
Florida – eigendom van een meer dan 2 
meter lange voormalig NBA-speler en 
vastgoedmagnaat Matt Geiger – beslaat 
meer dan 2.500 vierkante meter op een 
terrein van 16 hectare. Ieder raam van 
de woning biedt een fenomenaal uitzicht 
op Geigers spectaculair aangelegde tuin, 
zijn waterwonderland met meer dan 
10.000 hectoliter water en zijn 
menagerie met exotische dieren.

Diezelfde ramen, die een uitzonderlijk 
zicht bieden, hielden echter een 
bedreiging in voor het interieur, het 
fraaie meubilair, het prachtige parket en 
de stenen vloeren. Deze kostbare 
bezittingen waren kwetsbaar voor twee 
onmiskenbare bedreigingen: extreme 
weersomstandigheden en ultraviolet 
licht.

“Toen ik hoorde dat veiligheidsfolie 
bescherming biedt tegen storm en 
inbraak en ook de nodige bescherming 
biedt tegen ultraviolette straling, was de 
beslissing snel genomen”, zegt Geiger. 
“Als je in Florida woont, is elke 
bescherming tegen orkanen een goede 
investering.” Wat Geiger nog het meest 
bevalt, is dat niemand kan merken dat 
hij iets aan de ramen heeft laten 
veranderen.



Behoed uw interieur tegen 
verkleuring en bescherm uw gezin 
tegen schadelijk ultraviolet licht.
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Solar Gard UV-bescherming

Zelfs binnenshuis zijn u en uw kostbare 
bezittingen meer blootgesteld aan 
schade door de zon dan u wellicht zou 
vermoeden. UV-licht en zonnewarmte 
die binnenvallen door ramen kunnen 
kleuren doen verbleken en onherstel- 
bare schade berokkenen aan uw meest 
waardevolle bezittingen: van uw kost-
bare kunstvoorwerpen en meubilair, 
tot parket, tapijten en raamdecoratie, 
en wat nog belangrijker is, ook uw 
huid. Solar Gard glasfolie helpt bij het 
filteren van zichtbaar licht, weert 
zonnewarmte af en houdt meer dan 
99% van het schadelijke UV-licht 
tegen. Hierdoor beschermt u wat u 
het nauwst aan het hart ligt.

Naast de schadelijke effecten die UV-licht 
kan hebben op uw interieur, kan het nog 
veel grotere schade berokkenen aan uw 
huid. Twee types ultraviolette straling, 
UVA en UVB, beschadigen uw huid en 
verhogen de kans op huidkanker. UVB 
is de grote boosdoener bij zonnebrand, 
terwijl UVA-stralen, die dieper in uw huid 
binnendringen, eerder rimpelvorming 
en andere effecten van vroegtijdige 
veroudering veroorzaken. Door 99% van het 
ultraviolet licht tegen te houden zorgt Solar 
Gard glasfolie voor het soort bescherming 
dat u krijgt van een zonnecrème, terwijl u 
binnen in huis vertoeft.

* ”Andere factoren” zijn onder meer 
vochtigheid, luchtkwaliteit, temperatuur en 
samenstelling van materialen.

Wat veroorzaakt verkleuring?

Glas zonder folie

 % van totale  
 schade door  
Oorzaak verkleuring

UV-licht 40%

Zichtbaar licht 25%

Infrarood licht 25%

Andere factoren* 10%



Bepaal uw doelstellingen om te 
weten welke folie u nodig heeft
Warmte en comfort 
Of het nu het gaat om uw woonkamer 
met grote ramen of de veranda naast de 
keuken, hou elke ruimte van uw woning 
koel en aangenaam.

Energieverbruik 
Solar Gard glasfolies zijn de ideale oplos-  
sing om de energie-efficiëntie van uw 
woning te optimaliseren zonder te 
verbouwen.

Bescherming en Veiligheid 
Zorg voor bescherming tegen inbraken,  
vandalisme en diefstal zonder 
veranderingen aan te brengen aan  
het uitzicht van uw woning.

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 woning.

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

Solar Gard Sterling Series 
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 zonnewering 
met een subtiele grijze afwerkingslaag 
aande buitenzijde. 

Solar Gard Quantum glasfolies 
Gepatenteerde gemetalliseerde folies die 
een onovertroffen bescherming tegen 
warmte bieden.

Solar Gard Bronze glasfolies 
Vertonen een subtiele koperkleurige 
afwerking die op natuurlijke wijze aansluit 
bij de meeste woningen 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 glas-
scherven op hun plaats te houden.

Onze professionele installatie en 
waarborgen staan garant voor 
een perfecte aankoop
Bekaert Specialty Films biedt u sterke 
garanties voor haar Solar Gard glasfolies. 
Vraag uw professionele installateur om 
meer informatie.
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Bepaal welke folie voor u geschikt is



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 
onafhankelijke 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
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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




