Calitatea pe care puteţi conta
Foliile LLumar sunt produsele Eastman Chemical
Company şi sunt fabricate în SUA. Toate procesele de
fabricaţie sunt executate în cadrul unei singure unităţi
de producţie, astfel fiecare proces tehnologic se poate
riguros controla. Experienţa de peste 50 de ani şi regulile stricte de asigurare al calităţii garantează calitatea
excelentă. Garanţiile oferite de producător sunt printre
cele mai mari oferite de această industrie.
Folii profesionale LLumar se găsesc pe multe dintre clădiriile arhicunoscute din lumea întreagă, de la Palatul
Buckingham până la Vatican, precum şi clădiriile unor
organizaţii cunoscute ca ONU şi UE sunt protejate de
foliile LLumar.
Chiar şi

15

ani garanţie*

Decorare şi design
La decorarea unui magazin sau birou contează imaginea personală. Pe suprafeţele de sticlă cu ajutorul
foliilor mate, colorate sau decorative putem crea orice
efect. Numai imaginaţia noastră ne poate limita posibilităţiile.

Protecţie şi siguranţă
Foliile de siguranţă oferă protecţie împotriva rănirilor
provocate de cioburile de sticlă. Ulterior cu ajutorul
foliilor suprafeţele de sticlă pot fi securizate ca să satisfacă cerinţele standardului de protecţie şi siguranţă
EN 12600.
În cazul furturilor prin spargere foliile de protecţie asigură o protecţie eficientă, încetinind efracţia. Aceste
folii sunt clasificate conform standardului EN 356 şi
sunt agrementate la INCERC. Din punctul de vedere al
asigurărilor, clădiriile cu suprafeţele de sticlă securizate
cu folie, prezintă un grad mai mic de risc.
* Certain restrictions apply; see an authorised dealer for warranty details.
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Folii arhitecturale profesionale

Comfort,
fără
compromisuri

Protecţie

99

%
peste 99%
Soarele are un rol important în viaţa noastră de zi cu
zi, dar razele solare pot fi neplăcute şi dăunătoare.
Aplicarea foliei este posibilă şi pe structuri de geam
deja existente, ca să poată oferi protecţie împotriva
efectelor dăunătoare ale Soarelui în cazul clădirilor noi şi vechi. Cu folia de protecţie solară LLumar
montată pe o structură de geam existentă se poate
atinge, o reflecţie totală a energiei solare de 80%, o
respingere de 99,9% al razelor UV şi putem înbunătăţii valoarea „U” al structurii de geam, ceea ce înseamnă o creştere a eficacităţii izolării termice.

Protecţie împotriva căldurii
Structurile de geam moderne reduc cheltuielile de
iarnă cu încălzirea, iar vara lasă să pătrundă şi reţine
căldura în interior. Datorită faptului că folia de protecţie solară marca LLumar are factorul de acumulare
a energiei solare scăzut se poate diminua afluxul de
energie solară, prin urmare se poate reduce încălzirea
interiorului.
•
•
•
•

Condiţii de muncă optime
Reduce temperatura din interior
Optimizează funcţionarea aerului condiţionat, reducând cheltuielile
Crează un mediu plăcut pentru prestarea cât mai
eficientă a muncii

Economisirea energiei
Cheltuielile cu climatizarea atât vara, cât şi iarna sunt
factori esenţiali pentru afaceri şi pentru gospodării.
Foliile izolatoare marca LLumar pot înbunătăţii semnificativ valoarea „U” al structurilor de geam, astfel reducând pierderile de căldură pe timpul iernii, totodată
datorită eficacităţii respingerii energiei solare reduc
încălzirea clădirilor.
•

Se poate utiliza în orice anotimp

•

Reducerea costurilor cu încălzirea şi cu răcirea

•

Protecţia mediului prin reducerea consumului de
energie şi al cheltuielilor aferente

Protecţie împotriva razelor UV
Foliile LLumar resping chiar şi 99,9% din radiaţiile UV,
prin urmare întârzie semnificativ decolorarea produselor din vitrină şi protejează mobilierul împotriva îmbătrânirii şi decolorării. În cazul muzeelor şi al galeriilor de
artă protejează valoriile de neînlocuit. Cu ajutor foliilor
LLumar se poate reduce semnificativ cantitatea radiaţiilor UV care intră în contact cu corpul nostru,
reducându-se astfel probabilitatea apariţiei
unor boli dermatologice sau îmbolnăvirea
ochiilor. Utilizarea foliilor LLumar este impor-

tant în cazul familiilor cu copiii, deoarece pielea şi ochii
copiilor este mai sensibilă decât al adulţilor.
• Protejarea valorilor împotriva îmbătrânirii şi decolorării
•

Protejarea sănătăţii

Protecţie împotriva luminii orbitoare
Reflexia de pe suprafaţa monitoarelor îngreunează
condiţiile de muncă, precum şi în locuiţă poate fi neplăcută o cantitate mare de lumină.
•

Asigurarea cantităţii optime de lumină, condiţii optime

•

Protecţie pentru ochi

Protecţie împotriva privirilor indiscrete
Unele birouri sunt separate de pereţi de sticlă pentru
a crea o atmosferă de spaţiu deschis, dar acest lucru
are un dezavantaj, nu protejează împotriva privirilor
indiscrete. Utilizând folia potrivită, decorativă sau
reflectivă, puteţi să vă protejaţi intimitatea. Avem în
ofertă şi folia spion (din interior se vede afară, dar din
exterior nu se vede înăuntru).
•

Protecţie parţială sau totală împotriva privirilor indiscrete

•

Foliile asigură un spaţiu discret

