Helder zicht.
En kostenbesparend.
3M™ Night Vision Sun Control folie:
• Altijd helder zicht, dag en nacht.
•L
 age interieur en exterieur reflectie, om
het spiegeleffect te verminderen.
•B
 espaart kosten voor verwarmen en koelen.
•G
 aat schittering sterk tegen.

3M™ Night Vision Sun Control folie
De 3M Night Vision serie
De 3 types 3M Night Vision (NV 15, NV 25, NV 35)
raamfolie bieden bescherming tegen de schadelijke
UV-straling van de zon en houden de hitte en
schittering binnen de perken. Terwijl voor meer
comfort het natuurlijke licht ongehinderd het vertrek
in kan komen. Afhankelijk van het type folie kan tot
79% van de warmte van de zon worden
tegengehouden. Door ook de schittering grotendeels
terug te dringen, zorgen onze folies ervoor dat
iedereen op kantoor kan werken zonder dat de ogen
vermoeid raken door een teveel aan licht. En in
tegenstelling tot de meeste andere zonlichtfilterende
folies reflecteert de Night Vision raamfolie van 3M
nauwelijks. Zodoende is het zicht beter dan ooit,
vooral ’s avonds. Een folie die sterker reflecteert,
biedt wel privacy tegen nieuwsgierige blikken in de
loop van de dag. Maar afhankelijk van de hoeveelheid
licht is dit effect ’s avonds omgedraaid.
De voordelen op een rij:
• Altijd helder zicht, dag en nacht.
• Beschermt de huid en het meubilair tegen
schadelijke UV-stralen.
• Gaat hitte en schittering tegen.
• De warmte en natuurlijke schoonheid van een
vertrek blijven behouden.
Gemakkelijk aan te brengen door partners van 3M
3M raamfolie is zeer gemakkelijk aan te brengen met
water en een zeepoplossing. Een volledige hechting
bereikt het materiaal na ongeveer 20 dagen, bij 18 °C
(met droog weer).
Gemakkelijk schoon te maken
Deze raamfolie mag 30 dagen na aanbrenging
worden schoongemaakt met normale glasreinigers
zonder schuurmiddel. Gebruik geen ruwe sponzen,
doeken of borstels. Het gebruik van synthetische
sponzen, zachte doeken of een rubberen trekker
wordt aanbevolen.
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