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ESTÈTICA SEGURETAT

Molts edificis moderns passen desa-
percebuts. 

Amb la col·locació de làmines solars 
es transformen en edificis sorpre-
nents i molt més atractius. 

Aquesta làmina està dissenyada per 
mantenir units els vidres que es tren-
quen, per tant, redueixen l’amenaça 
i l’emergència.

Un vidre trencat és, mentre no se 
substitueix, una porta oberta a possi-
bles intrusos.

Imprescindibles en indústries alimen-
tàries, per evitar la caiguda de qual-
sevol fragment en els aliments.

Les làmines especials resistents a ac-
tes vandàlics i antigrafits per a tot 
tipus de comerços i mitjans de trans-
port. 



PROTECCIÓ SOLAR DECOLORACIÓ

Les radiacions de calor solar i els en-
lluernaments en una estança poden 
comprometre el confort d’aquesta.

Les làmines de protecció solar fun-
cionen tot l’any per igualar els aug-
ments i disminucions en la tempera-
tura. 

A l’estiu aconseguirà estalviar energia 
en climatització i a l’hivern reduirà les 
fugues de calor cap a l’exterior.

Les làmines de protecció solar millo-
ren el clima interior sense sacrificar 
la transparència i sense necessitat 
d’ajustar cortines o persianes en tot 
moment.

L’exposició directa a la llum del sol 
(raigs ultravioleta), causa danys de 
descoloriment en els objectes, teixits, 
mobles,...

La gamma de làmines de protecció 
solar filtren i redueixen més d’un 
99% de la radiació que penetra a 
través dels vidres i poden reduir els 
raigs infrarojos en un percentatge 
molt elevat.

La gamma inclou làmines ultratrans-
parents, una vegada instal·lades són 
pràcticament imperceptibles, no dis-
torsionen els colors dels articles que 
s’exhibeixen.

Amb la col·locació de la làmina retar-
dem els efectes de decoloració dels 
objectes.



L’energia tèrmica normalment es 
perd a través del terra, el sostre i 
els vidres de les finestres i les por-
tes, col·locant les nostres làmines de 
protecció evitem que part d’aquesta 
energia no es perdi. Per tant, ens aju-
da a reduir el cost econòmic que això 
representa.

Per evitar que la nostra intimitat es 
vegi afectada per la curiositat de la 
gent, amb les nostres làmines de pro-
tecció solar podem crear un ambient 
totalment aïllat de la resta, sense eli-
minar la transmissió de llum visible, 
també podem reduir les infiltracions 
electromagnètiques i els efectes del 
sol sobre equips electrònics sensi-
bles.
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AÏLLAMENT INTIMITAT


