Protect. Save. Renew.
Smart Solutions that positively impact lives.

UV-suoja 99%
Aurinkosuoja +285

Hyvinvoivat työntekijät ja asukkaat
Kirkas auringonvalo haittaa kassa- ja näyttöpääteruuduilta lukemista. Kirkkaus aiheuttaa usein päänsärkyä ja silmien rasitusta. Ikkunakalvoilla voidaan vähentää
liiallista valoisuutta ja voimakkaita heijasteita.
Kalvottamattoman ikkunan ääressä oleskeltaessa auringon säteily tuntuu iholla
ja vaatteissa paikoin epämiellyttävän kuumina pisteinä. Ikkunakalvot vähentävät
liiallista lämpösäteilyä ja poistavat 99%:sesti ihosyöpää aiheuttavat UV-säteet.
Nauti siis olostasi ikkunan äärellä ilman kuumuuden tunnetta ja maisemista ilman
näköalaa estäviä, liiallisesti pimentäviä verhoja. Kaikissa Solar Gard® ikkunakalvoissa aurinkosuojakerroin SPF on 285+.

Arvoesineet ja omaisuus suojattu
Ikkunakalvot ylläpitävät huonekalujen, parkettien, sisustustekstiilien, taiteen ja
arvoesineiden sekä näyteikkunaan aseteltujen tuotteiden kuntoa estämällä niitä
haalistavat auringon UVA- ja UVB-säteet (99%). Tummasävyisillä kalvoilla estetään
suora näköyhteys ulkoa sisätiloihin, mikä lisää yksityisyyttä ohikulkijoiden katseilta.
Aurinkoturvakalvoissa yhdistyvät energiatehokkuus ja turvallisuuden parantaminen. Pintasuojakalvot suojaavat puolestaan lasipintoja kuten vitriinejä,
näyteikkunoita, hissien lasiseiniä tai julkisen liikenteen pintoja töhrintää ja mekaanista hankausta vastaan. Töhrityn kalvopinnan vaihtaminen on helpompaa ja
edullisempaa kuin koko lasipinnan uusiminen.

EPD-hyväksytty kalvomerkki sopii
myös lämpölasiin
Solar Gard® kuuluu monikansalliseen SaintGobain yhtymään, joka on maailman johtava
valmistaja asumisen ja rakentamisen markkinoilla. Monipuolinen Solar Gard® -ikkunakalvosarja tarjoaa ratkaisut erilaisiin kiinteistön
lasitusongelmiin kuten sisätilojen liialliseen kuumuuteen, valohäikäisyyn, energiatehokkuuden
parantamiseen sekä sisustuksen tai näyteikkunatuotteiden värihaalistumiin tai omaisuuden ja
henkilöturvallisuuden lisäämiseen. Ikkunakalvot
uudistavat julkisivua ja toimivat myös osana tilan sisustus- tai mainontaratkaisua.
www.solargard.com
Solar Gard® -ikkunakalvot valmistetaan tiukkojen laatukriteerien mukaisesti. Tuotannon huipputeknologia ja patentoitu, naarmuuntumaton
DuraGard®-pintakerros varmistavat kalvojen
kestävyyden niin Pohjoismaiden kuin aavikon
oloissa.
Solar Gard® on ensimmäinen EPD-hyväksynnän
saanut ikkunakalvovalmistaja. Kalvoilla on tutkitusti positiivinen vaikutus ilmastoon.

Solar Gard® -kalvoratkaisut

Kiinteistön energiatehokkuutta on voitu parantaa ikkunakalvoilla jopa 30 %. Aurinkosuojakalvot tasoittavat sisätilojen lämmönvaihteluita tutkitusti 4 – 5°C. Näin
sisätilojen lämpötila pysyy kesälläkin tasaisempana. Talvella kalvoilla voidaan
puolestaan vähentää ikkunan kautta karkaavan lämpöhukan määrää.
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t Solar Gard® Armorcoat -sirpalesuojakalvot
t Solar Gard® Armorcoat -turvakalvot
t Solar Gard® Armorcoat - aurinkoturvakalvot
(kirkkaat ja sävylliset)
t Solar Gard® Graffitigard -pintasuojakalvot

Solar Gard® auttaa osaltaan keräämään kiinteistölle LEED-sertifioinnin pisteitä.
Pyydä suuntaa antava laskelma toimitilan tai kiinteistön energiatehokkuuden
muutoksesta.

Kansainvälisesti arvostettu tuotemerkki edustaa varmaa laatua

Investointi energiatehokkuuteen

Turvallisuuden parantaminen

Valmistaja myöntää kalvoilleensa 7-16 vuoden
takuun asennuspäivästä alkaen. Takuuehdot ja
kalvokohtaiset ajat löytyvät takuukorteista.

Solar Gard® Armorcoat -turvakalvot ovat iskutestattuja, korkealaatuisia suojakalvoja kiinteistöjen eritasoisiin turvallisuusvaatimuksiin kuten myrskyä, räjähdystä
tai murtautumista vastaan. Ikkunakalvoilla vahvistetaan lasin pintaa. Ne pitävät
myös rikkoutuneen lasin sirpaleet paikoillaan vähentäen näin vakavia henkilö- ja
omaisuusvahinkoja. Vahvin, EN 356 2PA -turvasertifikaatin saanut murtosuojakalvo (14MIL) vaikeuttaa oleellisesti varkaiden työtä suojaamalla ikkunaa jopa 104kg
iskuvoimaa vastaan.
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Lataa takuukortit ja hyödyllistä tietoa maahantuojan
Solar Gard -tiedostosivuilta.

