Välj både solskydd
och utsikt!
Marknadens snabbast växande solskyddsprodukt 2011

Maximalt solskydd

Minimal värme

EnergyBlinds

®

Reflekterar över 83% av solenergin tillbaka ut genom glaset. Förbättrar
fönstrets U-värde med upp till 44%. Passar utmärkt även för 3-glas fönster.

Så fungerar
solstrålningen...
Solens strålar består av synligt ljus, infraröd
strålning (IR=värmestrålning) och ultraviolett strålning (UV). UV-strålning förekommer
i tre olika former: UV-A (bleker textilier),
UV-B (ger solbränna) samt UV-C.
Detta är anledningen till att vi inte blir solbrända inomhus, då UV-B-strålningen har
för kort våglängd för att kunna passera rutan. När solstrålarna träffar en yta omvandlas de till långvågig strålning. Det är denna
strålning som värmer upp våra rum – och
som stannar kvar utan att kunna reflekteras
ut genom fönsterglaset.

Visste du
detta om solen?
Så här fungerar det

Solens strålar
har en våglängd på ca
100-2500 nm
(nanometer)

Glasrutan släpper endast
igenom våglängder på
350-2500 nm

Varför välja
EnergyBlinds®
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När solstrålarna träffar en yta
ändras våglängden till
10 000-30 000 nm

Vanligt solskydd
Solens strålar reflekteras
i solskyddet och ändrar
våglängd till
10 000-30 000 nm

Inga driftstörningar från
väder och vind

Det sker en kraftig
uppvärmning mellan
solskyddet och glaset, samt
inne i glaskassetten

Reducerar blänk i
TV och dataskärmar
Sänker kylkostnader för
rummet med upp till 25%

EnergyBlinds
Unik lamineringsmetod gör att
solens strålar skickas tillbaka ut
genom rutan utan att våglängden
förändras

Förbättrar fönstrets
U-värde med upp till 44%
Diskret montage

Plisserad folie ger högre stadga
och tilltalande design (ingen
skrattspegelseffekt)

Över 80% av solvärmen
reflekteras ut igen

Förbättrat U-värde

Upplevt ljusgenomsläpp
1%, 15% eller 40%
Obefintlig uppvärmning i
själva glaskassetten
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1

Kassetten levereras i vitt eller natureloxerat
utförande som standard. Alla aluminiumdelar
kan pulverlackas i valfri kulör till låg kostnad.

2

Styrskenor medger montage i takfönster eller
öppningsbara fönster. Kan även användas i
icke tonade 3-glasfönster.

3

Unikt system där solskyddsfilm laminerats
med en högreflekterande aluminiumfolie vilket
ger oslagbar solenergireduktion.

4

EnergyBlinds förbättrar U-värdet med upp till
30%. Detta innebär att en nerdragen solfilmsrullgardin nattetid minskar fastighetens
energiförlust genom fönstret med upp till 30%!

5

Veckad solfilm för överlägsen design ger förbättrad styrka, möjlighet att klara breda fönster samt eliminerar ”skrattspegelseffekter”.
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