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SOLSKYDDSFILM
MED SOLFILM BEHÖVER DU INTE DÖLJA UTSIKTEN!
Solfilm monteras på fönstret, ett skydd som i sin tur förbättrar
arbetsmiljön genom att släppa in dagsljus och reducera värmen.
Utan solfilm kan det bli väldigt varmt inomhus på sommaren och
möbler samt inredning bleknar och gulnar.

EGENSKAPER
REDUCERAR DIREKTVÄRME
Solskyddsfilm är en tunn microfilm som
monteras på befintliga fönster och har sina
unika egenskaper att markant reducera
direkvärmen och UV strålningen, men ändå
släppa in dagsljus. Det finns även solfilmer i
mörkare karaktär som reducerar bländning!

UV-REDUCERING
Våra solskyddsfilmer skapar inte bara ett bättre
inomhusklimat utan även reducerar
UV-strålningen upp till 99% som bidrar till att
t.ex. möbler, varor, tavlor eller hud inte blir
utsatta eller föråldrade.

• Solskydd
• Reducerar direktvärme
• Reducerar blekning
• <99% UV skydd
• Släpper in dagsljus
• Sänker energikostnaderna
• Bättre inomhusklimat
• Förbättrar U-värdet

Vill du veta mer?
Ring oss på 010-495 24 99 eller
skicka ett e-post på info@solklart.org

ENERGISPARFILM
BÄTTRE INOMHUSKLIMAT ÅRET RUNT
Genom att uppgradera dina glas med en lågenergisparfilm (low-e)
så förbättrar du u-värdet på dina befintliga glas och skapar ett
bättre inomhusklimat året runt.

ARKITEKTER & BYGGHERRAR
För dig som arkitekt, byggherre eller
husägare är det viktigt att skapa både en
hög komfort och en låg energiförbrukning.
RING OSS PÅ 010-495 24 99

ENERGIBESPARINGAR

KOSTNADSEFFEKTIVT

En enkel uppgradering av dina befintliga
fönster kan ge betydande energibesparingar.
Våra energisparfilmer är en god investering
som du kan njuta av i många år.

Jämfört med lågenergifönster och andra
fönsterfilmer är det en smart, kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för bostäder
och fastigheter i alla klimatzoner.

En inomhustemperatur som ligger något
under genomsnittet är förknippad med en
bättre prestation och mindre sjukfrånvaro.

och hjälper till att reducera stress.

SVALT PÅ SOMMAREN

VARMT PÅ VINTERN

Med vår energifilm kan du under varma
sommardagar reflektera bort solvärmen
från fönstren för att bevara ett behagligt
inomhusklimat och spara energi.

Samma film håller värmen inomhus
under vintern och riktar den tillbaka in
i rummet för att minska uppvärmningskostnaderna och spara energi.

GLASRENOVERING
RENOVERA ISTÄLLET FÖR KASSERA!
Det finns olika åtgärder vid ett skadat glas.
Istället för att byta och kosta på ett nytt glas kan vi återskapa samma
glas till så gott som nyskick, utan att montera ner glaset.

EKONOMISKT FÖRSVARBART

EGENSKAPER

Genom att renovera och återskapa glaset istället
för att kassera, spar ni stora kostander på transport, installation och montering. Detta gör det
ekonomiskt försvarbart att våra lösningar är både
bättre och billigare än att byta hela glaset.

• Återställer skadat glas

SPARA EKONOMI & MILJÖ
Vi kasserar enorma mängder glas varje år,
helt i onödan! Vid nybyggnationer blir det
repor, betongstänk och beläggningar på glas.
I offentliga miljöer som busskurer och transportmedel så är skadegörelsen stor men vi kan
åtgärda dessa skador och på så sätt sparar vi
både på miljön och ekonomin.

• Minimala stillestånd
• Ingen härdningstid
• Utförande sker på plats
• Godkänd i publik transport
• Kostnadseffektivt

MILJÖN I FOKUS
Vill du veta mer?
Ring oss på 010-495 24 99 eller
skicka ett e-post på info@solklart.org

SKADADE GLAS
ÅTERSKAPA SKADAT GLAS!

FASTIGHETER

PUBLIK TRANSPORT

REPBORTTAGNING
En repa/ristning av olika storlekar och djup har skadat
glasets struktur, vilket resulterar i att ljusstrålarna bryts och
då framträder repan. Vi kan med vår metod återskapa
glaset till så gott som nyskick.

ETSNINGAR
En etsning förstör glasstrukturen och skapar små hål i glaset
vilket resulterar i att ljusstrålarna bryts och då framträder
skadan i glaset.

BELÄGGNINGAR
Beläggningar och oxidskador handlar om olika material
som fastnar på glaset. Det kan handla om betongstänk,
kalkbeläggningar, aluminium oxid som inte kan avlägsnas
på ett traditionellt sätt. Dessa beläggningar kräver en
speciell bearbetning för att kunna avlägsnas utan att
skada glaset.

OFFENTLIG MILJÖ

SKYDDSFILM
ENKLARE ÅTGÄRDER VID SKADEGÖRELSE
Skyddsfilm förstärker inte bara glaset utan fungerar även som ett
alternativ för att motverka repor och skadegörelse i förebyggande syfte.
Detta skapar ett enklare underhåll istället för att byta hela glaset om en
skada skulle uppstå. Skyddsfilmen ger ett optiskt klart skikt som installeras
på befintliga glasytor, både inom fastighets- och transportsektorn.

BEFINTLIGA GLAS

EGENSKAPER

Våra filmer förstärker glasets struktur och ger
en repskyddad yta som gör det svårare att
skada glaset och minimerar splitter vid olycka.
Skyddsfilmerna installeras på befintliga glas
och ger en underhållsfri optisk klarhet.

• Förstärker glaset

SÄKERHETSKRAV
Skyddsfilmerna har testats och uppfyller flera
olika internationella säkerhetskrav.
Skyddsfilmen gör det möjligt att ha ett kostnadseffektivt och systematiskt underhåll av
utsatta glasytor.

• Minimerar farligt glassplitter
• Repskydd
• Optisk klarhet
• Filmen är underhållsfri
• Uppfyller säkerhetskrav
• Brandcertifikat
• Utvändig installation

Vill du veta mer?
Ring oss på 010-495 24 99 eller
skicka ett e-post på info@solklart.org

OPTISK KLARHET
TRANSPARENT SKYDD FÖR GLASYTOR

AFFÄRSLOKALER
Som fastighetsägare har allt ett värde, ett
värde som ofta är utsatta för olycker eller
skadegörelse. Med skyddsfilm kan du på
ett enkelt sätt åtgärda skadade ytor och
fortsätta ha ett kostnadseffektivt underhåll.

VINDSKYDD
Genom att installera skyddsfilm på
stadens vindskydd förstärker ni hela
konstruktionen och försvårar krossat glas
och underlättar vid sanering.

TRANSPORTSEKTORN
Vår skyddsfilm har optisk klarhet och
klarar av fönster och glasytor inom transportsektorn. Detta skapar ett enklare
underhåll för hårt utsatta ytor.

SÄKERHETSFILM
SKYDDA DINA TILLGÅNGAR MED SÄKERHETSFILM
Det finns många olika typer av säkerhetsfilmer för fastigheter, vi skiljer dem
genom: personskydd, inbrottskydd och explosion & tryckvåg.
Installation sker på befintliga glas och reducerar konsekvenserna vid krossat
glas. Alla våra filmer håller hög kvalité och ger en optisk klarhet!

UPPGRADERA DINA GLAS!

EGENSKAPER

Våra filmer stärker glasets struktur och ger en
slagtålig yta som gör det svårare att ha sönder
glaset och minimerar splitter. Säkerhetsfilmerna
installeras på befintliga glas och ger en optisk
klarhet.

• Förstärker glaset

SÄKERHETSKRAV
Säkerhetsfilmerna har testats och uppfyller
flera olika internationella säkerhetskrav.
Filmerna installeras på insidan av glaset och
bör förankras med list eller fogning, beroende
behovet.

• Minimerar farligt glassplitter
• Fördröjer inbrott
• Slagtålig
• Optisk klarhet
• Filmen är underhållsfri
• Uppfyller säkerhetskrav
• Brandcertifikat

Vill du veta mer?
Ring oss på 010-495 24 99 eller
skicka ett e-post på info@solklart.org

OSLAGBART
FÖRDRÖJ INBROTT & GLASSPLITTER

PERSONSKYDD
Personskydd enligt EN12600 standard
som skapar ett säkerhetsglas med fri
genomsikt och rikligt med dagsljus.

INBROTTSKYDD
Säkerhetsfilm förstärker glaset och
fördröjer händelse av inbrottsförsök samt
skyddar innemiljön mot eventuellt glassplitter och underlättar även vid sanering.

EXPLOSION & TRYCKVÅG
Med speciell förankring i fönsterkarm håller
filmen ihop krossat glas vid bomb och
explosion. Den förebygger att glasskärvor
blir farligt splitter som trycks in i lokalerna
och skadar personer och inredning.

SKYDDSFOLIE
RENOVERING ELLER SKYDD AV LACKERADE YTOR
Skyddsfolien har sitt syfte att skapa en
klotterresistent, lättsanerad och hållbar yta,
som dessutom går lätt att åtgärda på plats till
en rimlig kostnad med minimala stillestånd.
Folien kan ersätta stora delar av traditionell
lackering och används med fördel som
reparation av skadade lackerade ytor.

FÖREBYGGANDE

EGENSKAPER

Med skyddsfolie kan du enkelt återskapa
ytan genom infärgning eller i förebyggande
syfte skapa ett enklare underhåll genom
skyddsfoliens unika egenskap att vara
utbytbar och är resistent mot klotter som
inte lämnar skuggor vid sanering.

• Resistent mot klotter

ANTI-GRAFFITI
Den unika ytan på folien gör det enkelt att
sanera klotter på ett mera miljövänligt sätt
utan att man får skuggor kvar. Är ytan utsatt
för vandalism så återskapar och renoverar vi
ytan till nyskick.

• Skuggfri sanering
• Infärgningsbar
• Reperationsteknik
• Utbytbar
• Slitstark
• Minimala stillestånd
• Brandcertifikat
• Enklare underhåll

ENKELT UNDERHÅLL
Foliens unika egenskapar och lättsanerade
yta gör det möjligt att skapa ett enklare
underhåll på utsatta ytor där slitage och
skadegörelse är återkommande.

ÄVEN FÖREBYGGANDE!
Vill du veta mer?
Ring oss på 010-495 24 99 eller
skicka ett e-post på info@solklart.org

KLOTTERSKYDD
HÅLLBART SKYDD FÖR UTSATTA YTOR

LACKERADE YTOR
Skyddsfolien ersätter traditionell lackering
och skapar ett skydd som är resistent mot
klotter. Skyddsfolien är enkel att byta ut av
en utbildad montör och kan infärgas efter
tidigare lackering för ersättning.

UTOMHUS
Skyddsfolien är hållbar även utomhus och
skyddar och skapar ett enklare underhåll i
offentliga miljöer där text klotter är frekvent
och förekommande.
Används även på Wallsystem som är
en lösning för porösa väggytor i
utomhusmiljö, tex gångtunnlar.

HÅRT UTSATTA YTOR
Vi har skyddsfolie som är extremt slitstark
och gör det möjligt att kunna återskapa tex
golvytor på offentliga platser där slitaget är
ett faktum. Vi återskapar en replika av sten,
trä eller alumnium efter behov och ger en
halkskyddad yta för bästa passage.

WALLSYSTEM
RENOVERING ELLER SKYDD AV LACKERADE YTOR
Wallsystem är ett smidigt väggsystem som skyddar grundkonstruktionen i tex
gångtunnlar och ger en klotterskyddad slät yta som är enkel att sanera med
milda miljövänliga produkter året runt.

ENKELT UNDERHÅLL

EGENSKAPER

Systemet är utformat för att ge snabba och
kostnadseffektiva installationer samt ge en
klotterskyddad yta som är lätt att sanera utan
högtryck och varmvatten för att skapa ett enklare
underhåll i tex tunnlar året runt eller annan yta
som är utsatt för klotter.

• Skyddar grundkonstruktion
• Monteras på befintlig yta
• Klotterskyddad
• Sanering utan skuggor
• Designprint

LISTSYSTEM
Ett speciellt listsystem som bibehåller den viktiga
luftningen mot betong. Den skruvas upp på
befintliga väggar och tak med printade eller
enfärgade klotterskyddade skivor på plats och
skarvas med H-list och låses i ändar med en list.
Skivorna har luftning i ovan och underkant.
Dessutom fungerar det att byta enstaka
sektioner med både folie och hela skivor för
att göra underhållet så billigt som möjligt.

• Enkelt underhåll året runt
• Smidig reperationsteknik
• Utbytbart motiv
• Tryggare miljö

Vill du veta mer?
Ring oss på 010-495 24 99 eller
skicka ett e-post på info@solklart.org

GÅNGTUNNEL
HÅLLBART SKYDD FÖR UTSATTA YTOR

OBJEKT I SIGTUNA KOMMUN

FÖREBYGGANDE
Med skyddsfolie kan du enkelt återskapa
ytan genom infärgning eller i förebyggande
syfte skapa ett enklare underhåll genom
skyddsfoliens unika egenskap att vara
utbytbar och är resistent mot klotter som
inte lämnar skuggor vid sanering.

UTAN KEMIKALIER
Den unika ytan på folien gör det enkelt att
sanera klotter på ett mera miljövänligt sätt
utan att man får skuggor kvar. Är ytan utsatt
för vandalism så återskapar och renoverar vi
ytan till nyskick.

INSYNSSKYDD
AVSKÄRMNING MED MAXIMALT LJUDGENOMSLÄPP

FROSTAT GLAS
Frostfilm är alternativt till etsat/frostat glas som
ofta används både inom- och utomhus för att
skapa insynsskydd.
Insynsskyddet finns i toningar och färger som
går att få i olika mönster. Passar perfekt till dig
som har stora öppna glas och vill minimera
insyn men ändå släppa in dagsljus!
Vi designar och konturskär frost efter önskemål
för att göra ditt kontor eller glasyta unik.

KONTURSKURET
En stor del av att leverera kvalité börjar långt
innan montage där vi med hög precision
konturskär filmen efter befintligt fönstereller väggytas mått för att bästa passform.

MARKERINGAR
GLAS OCH GOLV MARKERINGAR

GLAS
Glasmarkering framhäver glasets konstruktion
och minimerar eventuella skador som kan uppstå
om man inte är vaksam. Våra glasmarkeringar är
konturskurna efter standardmönster eller
önskemål och finns i olika färger vid behov.

DÖRR
Markera dörröppningen för att undvika skador
eller att viktiga nödutgångar blir blockerade.
Dessa dörrmarkeringar monteras på befintligt
golv med en speciellt anpassad folie med extra
vidhäftning och halkskydd om önskas.

TRAPP
Att missa kanten till ett trappsteg kan vara förödande och ställa till det ordentligt för den
utsatte. Därför är det viktigt att göra trappmarkering i trapporna för att minimera olyckor. Våra
trappmarkeringar monteras med halkskydd i
önskad färg eller enligt standard.
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