
De warmte blijft buiten en 
het licht binnen met de
3M™ Prestige-serie.

Tot 25 jaar levensduur

Energie-investeringsaftrek

Langdurige garantie

Kostenbesparend

Verhoogt het comfort

Volledig metaalvrij

Verbetert zicht digiborden Blokkeert UV tot 99,9%

       Zonwerende glasfolie.
De oplossing die 24/7 werkt!

Wij zijn Folie Effect, gespecialiseerd in folies. Één van de folies is de 

onderhoudsvrije zonwerende glasfolie van 3M. Voor de beste prestatie 

brengen wij de zonwerende folie aan de buitenkant van het glas aan. 

De warmte blijft dan buiten maar laat wel het licht door.

 

zorginstellingen doen een groot beroep op ons omdat in deze panden 

vaak een warmteprobleem heerst. Dat warmte probleem lossen wij 

graag voor u op! Omdat wij 3M partner zijn, geeft 3M 12 jaar garantie 

op de door ons aangebrachte zonwerende folie. 
 

 
3M™ Sun Control
Prestige-serie

ZorgSpectrum 
locatie De Geinsche Hof
Nieuwegein

Het binnenklimaat optimaliseren
d.m.v. 3M zonwerende glasfolie!
Voor zorginstellingen geldt de Green Deal Duurzame Zorg - gezondheid 

bevorderende zorgomgeving omdat de folies extreme temperaturen weert 

welke kunnen leiden tot een slechtere slaapkwaliteit, een verhoogd sterfrisico 

en meer ongemak, zoals dit staat opgenomen in het document: Gezondheids 

bevorderende zorgomgeving – een beknopte verkenning van het RIVM. 

Een recent project dat door ons is opgeleverd is het ZorgSpectrum te 

Nieuwegein, 1500 m2 zonwerende onderhoudsvrije glasfolie is op dit pand 

aangebracht wat direct resulteerde in een optimaal binnenklimaat voor 

iedereen die hier woont en/of werkt.
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1500m2 

Zonwerende
Glasfolie
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Glasdecoratie is er ook in de vorm van anti-inkijkfolie. Deze maatregel 

werkt privacy verhogend en wordt vaak gebruikt in het bedrijfsleven. 

Het zorgt voor meer rust op de werkvloer en bevordert de concentratie 

van werknemers. Vergaderingen kunnen plaatsvinden zonder afleiding 

van wat er in de wandelgangen gebeurt. Een fijne bijkomstigheid is dat 

anti-inkijkfolie ook dient als inbraakpreventie. Kostbare spullen blijven 

uit het zicht van pottenkijkers. Anti-inkijkfolie is veelzijdig en onmisbaar 

in grote organisaties! 

Whiteboard folie

Hygiënische coatings

Krasvast

Deurposters

Wandprints

Eigen productie

Eenvoudig restylen met
interieurfolie
Bouwen, verbouwen of renoveren? Interieurfolie is bij uitstek geschikt 

voor snelle interieurtransformaties. Het is veel effectiever dan 

schilderen en is de ideale oplossing voor het opknappen van 

verouderd interieur en restyle projecten. Een goede ingerichte 

werkplek verhoogt het werkcomfort en een optimale beleving van een 

bezoek aan uw bedrijf. Ervaar het effect van interieurfolie!

De combinatie van privacy, 
decoratie en/of wayfinding
Privacy-glasfolie werkt decoratief en/of privacy verhogend. Een 

originele manier om meer kleur aan te brengen, in het interieur of het 

exterieur, is het aanbrengen van gekleurde raamfolies. Wij printen uw 

ontwerp op iedere gewenste folie. Met of zonder logo. Liever een 

fullcolourprint of toch een subtiel motiefje? Verfraaien van 

oppervlaktes was nog nooit zo makkelijk! 

De transparantie en het ontwerp van glasfolie is volledig zelf te 

bepalen. Gebruik glasdecoratie zodat de openheid van de organisatie 

behouden blijft. Creëer nieuwe ruimtes door glazen scheidingswanden 

te laten beplakken met decoratiefolie. Straal professionaliteit uit met 

glasfolies in de herkenbare huisstijl van uw bedrijf.


