Protect. Save. Renew.

Smart Solutions that positively impact lives.

PIDÄ JULKISIVU SIISTINÄ

SUOJAA KOTI | TOIMITILAT | KIINTEISTÖ

UV-suoja

Ilkivaltasuoja

Aurinkosuoja

Sirpalesuoja

Näkösuoja

Turvallisuus

UV-suoja 99%
Aurinkosuoja +285

Siisti julkisivu suojakalvoilla

Laatutuotteet johtavalta kalvovalmistajalta

Katutason toimitilojen ja julkisten tilojen ongelmaksi koituu usein ilkivalta. Pintoja
töhritään mm. syövyttävillä hapoilla, spraymaaleilla tai hangataan terävillä esineillä.
Julkisivun siistiminen on kallista ja työlästä, mikäli lasiruudut joudutaan uusimaan
tai pinnat maalaamaan.
Suojaa toimipisteen sisä- ja ulkoikkunat sekä peilit tai julkisen liikenteen pinnat optisesti kirkkailla Solar Gard® GraffitiGard®-pintasuojakalvoilla (EN45545). Ilkivaltajäljet jäävät helposti vaihdettavaan kalvoon, jolloin lasi säilyy vahingoittumattomana.

Lisää kiinteistön turvallisuutta
Räjähdysherkkien tuotantolaitosten naapurustossa ja kaupunkien keskustassa sijaitsevat toimitilat tai yksityiset asunnot suojataan yhä useammin turvakalvoilla
vahinkojen ja levottomuuksien varalta. Solar Gard® Armorcoat® - turvakalvot ovat
iskutestattuja, korkealaatuisia suojakalvoja kiinteistöjen eritasoisiin turvallisuusvaatimuksiin.
Ohuet sirpalesuojakalvot (human impact EN12600) pitävät sirpaleet paikoillaan lasin rikkoutuessa. Kalvo suojaa näin sisätiloissa oleskelevia sirpaleilta sekä estää näyteikkunatuotteiden ja tilan sisustuksen vahingoittumisen.

Solar Gard® kuuluu monikansalliseen Saint-Gobain
yhtymään, joka on maailman johtava valmistaja
asumisen ja rakentamisen markkinoilla. Monipuolinen Solar Gard® -ikkunakalvosarja tarjoaa ratkaisut erilaisiin kiinteistön lasitustarpeisiin kuten
sisätilojen liialliseen kuumuuteen, valohäikäisyyn
sekä sisustuksen ja näyteikkunatuotteiden värihaalistumiin tai omaisuuden ja henkilöturvallisuuden lisäämiseen. Ikkunakalvot uudistavat julkisivua ja toimivat usein myös osana tilan sisustus- tai
mainontaratkaisua.
Solar Gard® -ikkunakalvot valmistetaan tiukkojen laatukriteerien mukaisesti. Tuotannon huipputeknologia ja patentoitu, naarmuuntumaton
DuraGard®-pintakerros varmistavat kalvojen kestävyyden.
Solar Gard® on ensimmäinen EPD -hyväksynnän
saanut ikkunakalvovalmistaja. Kalvoilla on tutkitusti positiivinen vaikutus ilmastoon.

Kiinteistön lämpötilahallinta:

Paksummat turvakalvot vahvistavat lasia ja pitävät ruudun koossa räjähdystilanteissa (ISO16933, GSA, ASTM1642). Murtosuojakalvo (14MIL) vaikeuttaa oleellisesti
varkaiden työtä suojaamalla ikkunaa jopa 104kg iskuvoimaa vastaan (EN356 P2A).

• Solar Gard® -aurinkosuojakalvot

UV-suoja estää haalistumat

Kiinteistön suojaaminen:

Auringon UVA ja UVB-säteet aiheuttavat suurimmalta osin näyteikkunatuotteiden sekä sisätilojen
tekstiilien ja huonekalujen värihaalistumat. Lisäksi
ultraviolettisäteet vahingoittavat ihoa ja lisäävät
ihosyöpäriskiä. Kaikki Solar Gard® -ikkuna- ja suojakalvot estävät lähes kokonaan (99%) auringon vahingolliset UV-säteet.

Aurinkosuojaus lisää viihtyvyyttä
Kalvottoman ikkunan ääressä oleskeltaessa auringon säteily tuntuu paikoin iholla ja
vaatteissa epämiellyttävinä kuumina pisteinä. Kirkas auringonvalo haittaa puolestaan kassa- ja näyttöpääteruudulta lukemista. Liiallinen kirkkaus rasittaa silmiä ja
aiheuttaa usein päänsärkyä. Laaja Solar Gard® aurinkosuojakalvojen ja aurinkoturvakalvojen valikoima tarjoaa ratkaisuja useisiin kiinteistöjen lasitushaasteisiin kuten
sisätilojen voimakkaaseen lämmönvaihteluun ja valohäikäisyihin. Sävytetyillä kalvoilla uudistetaan samalla kiinteistön julkisivua ja tummasävyisillä kalvoilla saadaan
estettyä suora näköyhteys ulkoa sisätiloihin.
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Valtuutettu myynti- ja asennus

(kirkas tai sävytetyt kalvot)

• Solar Gard Armorcoat® -aurinkoturvakalvot
(sävytetyt yhdistelmäkalvot)

• Solar Gard Armorcoat® -sirpalesuojakalvot
(kirkkaat kalvot)

• Solar Gard Armorcoat® -turvakalvot
(kirkkaat kalvot)

• GraffitiGard® -pintasuojakalvot
(kirkkaat kalvot)

Taattua laatua asennuspäivästä alkaen
Valmistaja myöntää sisäkiinnitteisille sirpalesuojaja turvakalvoille 12 vuoden ja ulkokiinnitteiselle 5-7
vuoden sekä GraffitiGard® -suojakalvoille 5 vuoden
tuotetakuun. Tarkemmat takuuehdot ja hoitoohjeet ovat ladattavissa maahantuojan sivuilta.

