
Conceput pentru a
extinde orizonturile Dumneavoastră

Folii decorative LLumar pentru intimitate



Creaţi
cu paleta LLumar

Prin proiectare conferim spaţiilor şi obiectelor funcţii, forme şi înfăţişări diverse, sun-
tem înconjuraţi de modele şi soluţii unice. Creaţi o nouă dimensiune cu foliile decora-
tive LLumar.

Foliile decorative LLumar sunt disponibile cu diferite modele şi culori, astfel conform 
cerinţelor putem da o nouă înfăţişare spaţiilor şi luminilor.Datorită gamei largi, aspec-
tul oricărei suprafeţe din sticlă poate fi îmbunătăţită sau ridica randamentul funcţi-
ei ei.Suprafeţele din sticlă incoloreşi transparente se pot transforma de exemplu în 
suprafeţe mate cu cheltuieli minime, astfel putem obţine noi spaţii private fără mari 
cheltuieli şi transformări obositoare.

Aveţi încredere, este LLumar

Foliile LLumar sunt prezente pe vitrajele multor clădiri , începând cu cele din Vatican 
până la reşedinţele regale britanice, asigurând toate beneficiile pozitive. Posibilităţile 
sunt infinite, iar în spatele gamei LLumar găsim un suport tehnic şi comercial, ceea 
ce dă siguranţă constructorilor şi designerilor că pot avea încredere în produsele 
LLumar, iar ele pot perfecţiona lucrările lor.

Ce se poate obţine cu foliile decorative şi pentru intimitate LLumar?



Creaţi
cu paleta LLumar

Proiectată pentru o viziune mai largă

Foliile LLumar sunt aplicate prin aplicatori specializaţi de către producător , având perma-
nent în vedere ca pe durata instalării să nu fie perturbată activitatea şi munca ocupanţilor 
clădirii. Adezivul special a foliei şi stratul antizgâriere deosebit de rezistent sunt considerate 
produsele de top al industriei. Produsele LLumar sunt însoţite de garanţia producătorului.

Conform cu aşteptările Dumneavoastră 

Foliile LLumar conferă un aspect nou spaţiilor. Combinaţi creativitatea şi ideile Dum-
neavoastră cu gama largă a foliilor decorative pentru a obţine posibilităţi nemărginite. 
Pentru intimitate sau design alegeţi foliile mate, cele cu model sau cu aspect special.

Prin combinarea culorilor putem obţine numeroase nuanţe. Aplicând modelele în mai 
multe straturi vom obţine rezultate unice.Creaţi variante pentru refracţia, focusarea 
sau eliminarea totală a luminii. Nu contează provocarea, foliile LLumar vă ajută să 
găsiţi rezolvarea corectăt.

Pentru mai multe posibilităţi de design vă rugăm 

accesaţi pagina www.LLumar.com/DecoViewer



Folie mată
Funcţionalitate şi estetică



Rezolvarea ideală obţinută în mod spectaculos. Prin inter-
mediul foliilor mate LLumar putem asigura intimitatea spa-
ţiilor private în mod estetic şi simplu.

Prin mătuirea suprafeţelor din sticlă vă puteţi proteja de privirile indiscrete, re-
spectiv reduce lumina orbitoare. Creaţi o sfera privată păstrând sentimentul 
liber al spaţiului deschis. Foliile decorative LLumar au fost dezvoltate tocmai 
pentru acest scop.

Foliile mate crează un efect translucid, fără a 
sacrifica transmiterea luminii naturale. Pentru 
a avea un aspect unic, ele se pot folosi în di-
ferite combinaţii.

Cu foliile mate LLumar puteţi obţine echilibrul 
perfect între funcţie şi stil.

Foliile LLumar se pot aplica, re-
spectiv îndepărta uşor de pe 
suprafeţele din sticlă fără a le 
deteriora, fiind ideale pentru 
transformarea pereţilor din sticlă 
ale clădirilor de birouri.

În comparaţie cu suprafeţele vitrate, pe suprafeţele foliilor mate nu se văd urmele 
amprentelor. Curăţaţi suprafeţele înfoliate la fel ca şi sticla clasică.

 Folii decorative şi pentru intimitateFolie mată. Formă contra funcţie.



Modele
Transformaţi fiecare proiect întrunul unic



Fiecare folie cu model se poate aplica orizontal, vertical 
sau pe diagonală pentru a crea efecte uimitoare.

Folii decorative şi pentru intimitate LLumarModele. Transformaţi fiecare proiect într-unul unic.

Foliile LLumar cu modele sunt disponibile în numeroase variante clasice şi uni-
ce. Conferiţi stil şi intimitate suprafeţelor de sticlă al biroului Dumneavoastră, 
vitraliilor, sălilor de conferinţe, băncilor, restaurantelor sau sălilor de fitness.

Dacă doriţi un aspect unic, atunci 
o puteţi realiza cu foliile decorati-
ve LLumar. Ceea ce visaţi, puteţi 
realiza!

Asemenea sticlei sablate şi foliile decorative 
au o durată de viaţă lungă, însă ele pot fi ori-
când modificate, iar întreţinerea lor este mai 
uşoară.

Această flexibilitate este ideală în acele locuri 
unde pretenţiile chiriaşilor se schimbă frec-
vent. Aspectul personalizat se poate realiza 
uşor cu foliile decorative la costuri infime în 
raport cu cele ale schimbării sticlei. Acesta 
poate fi o soluţie ideală în cazul clădirilor co-
merciale unde chiriaşii se schimbă un mod 
frecvent.



Dimensiune
Design palpabil



Dimensiune
Design palpabil Fie clasic sau modern, sigur găsiţi produsul pe stilul Dum-

neavoastră.

Folii LLumar decorative şi pentru intimitateDimensiune. Design palpabil.

Noile folii decorative LLumar fracţionează lumina dar totodată permite trecerea 
ei, conferând sticlei un aspect de vitraliu.

Aceste folii transparente repre-
zintă soluţia ideală în cazul soli-
citărilor de vitraje cu aspect de-
osebit.

Foliile decorative sunt fabricate pe bază de 
vinyl şi sunt ideale pentru crearea unor de-
sign-uri unice. Foliile decorative şi cele pen-
tru intimitate LLumar se pot aplica uşor, se 
curăţă fără probleme deosebite, asigură un 
aspect deosebit suprafeţelor de sticlă, ast-
fel economisim timp şi bani. În momentul în 
care pretenţiile se schimbă, folia se poate 
schimba uşor.

În cazul companiilor cu mai multe birouri sau magazine, folosind foliile decorative putem 
crea un aspect unic chiar şi în cazul locaţiilor îndepărtate, fără costuri ridicate şi fără 
multe neplăceri.



Deosebit
Spaţiul care inspiră



Deosebit
Spaţiul care inspiră Nu contează cât de complicată este provocarea, cu foliile de-

corative LLumar sigur veţi găsi rezolvarea eficientă, economi-
că şi practică.

Foliim LLumar decorative şi pentru intimitateDeosebit. Spaţiul care inspiră.

Culorile îndrăzneţe şi soluţiile stridente 
crează un spaţiu efervescent.

Prin combinarea specială a foliilor putem 
avea soluţia corespunzătoare pretenţiilor 
Dumneavoastră. Ca oricare folie LLumar şi 
foliile decorative speciale se pot înlocui uşor 
în cazul pretenţiilor schimbate, cu implicarea 
unor costuri minime.

Foliile speciale LLumar au fost 
dezvoltate în primul rând pentru 
aplicaţii interioare, pentru a obţine 
intimitate sau pentru da culoare 
spaţiilor.

Foliile colorate dau viaţă nouă spaţiului, asigurând o cantitatea de lumină optimă şi un 
aspect deosebit de creativ.



Solutia Performance Films, o subsidiară al Eastman Chemicals Company, are o expe-
rienţă de peste 50 de ani în fabricarea şi dezvoltarea foliilor, asigurând tuturor clienţilor 
soluţiile cele mai bune.

Solutia Performance Films este liderul producătorilor de folii pentru geamuri plane, pe 
lângă oferta de folii decorative ea este prezentă pe piaţă cu numeroase folii pentru 
geamuri plane, folii auto, de siguranţă şi antiefracţie sau folii anti-graffiti, oferind astfel 
soluţii în rezolvarea numeroaselor probleme şi aşteptări.

Membrii reţelei LLumar sunt prezenţi peste tot în lume. Deasemenea şi în România, 
vă putem oferi informaţii legate de folii şi suport tehnic.

Oferta LLumar constă în folii care cresc senzaţia de comfort şi aspectul estetic, reduc 
consumul de energie, respectiv fac mai sigure suprafeţele vitrate împotriva rănirilor 
şi efracţiilor. Colaborăm cu numeroşi utilizatori şi producători pentru a crea folii care 
satisfac cel mai bine cerinţele clienţilor. Pentru o calitate optimă, toate foliile noastre 
sunt fabricate în condiţii de ”clean-room”.

Producătorul foliilor LLumar este certificat ISO 9001 pentru a putea asi-
gura partenerilor şi beneficiarilor săi cele mai bune produse şi servicii.

Partenerul Dumneavoastră LLumar – www.LLumar.ro
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Încredere
Despre producătorul foliilor LLumar


