Auringonsuojakalvot
Mitä kannattaa ottaa huomioon?
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Suojakalvot ikkunoihin
Fenix Signilta

Ikkunakalvojen valinnassa merkitsee ensisijaisesti käyttötarkoitus ja
materiaali. Valtuutetut asennusliikkeet ovat avain onnistuneeseen
lopputulokseen. Sekä materiaalitoimittajia, että heidän valtuuttamiaan
asennusliikkeitä on useita.
Ikkunakalvolta haetaan:
1.

Lämpösuojaa

2.

Haalistumisenestoa

3.

Yksityisyydensuojaa

4.

Personoitua tilaa

5.

Turvaa ja suojaa

6.

Energiansäästöä
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Käyttötarkoitus –
Mitä ikkunakalvolta haetaan?

LÄMPÖSUOJAA

PERSONOI TILA

Ikkunan läpi tulevan lämmön
haitat voi torjua lämpösuojaa
tarjoavilla ikkunakalvoilla.
Ihanteellinen työympäristö ei
ole liian kylmä eikä kuuma.
Eri materiaaleja käyttämällä
voidaan joko pitää lämpö
ulkona tai sisällä. Näin
vähennetään lämmitys- ja
viilennyskustannuksia.

Ikkunakalvoja voidaan tehdä eri
kuoseilla tai kuvaprinttauksilla
ja niitä saa eri sävyisinä.
Lähes kaikki ikkunakalvot
ovat sovitettavissa esimerkiksi
rakennuksen tai yrityksesi
ulkonäköön.

HAALISTUMISENESTOA
Ikkunakalvoilla voidaan blokata
99 % sisään tulevasta UVvalosta ja suojata esimerkiksi
myytäviä tuotteita ja
tuotepakkauksia tai kalusteita
pilaantumasta ja haalistumasta.
Valon heijastumisen haitat
työympäristön viihtyvyyteen
voidaan myös ehkäistä
ikkunakalvoilla.
YKSITYISYYDEN SUOJAA
Ikkunoiden sisäpuolinen tila jää
ulkopuolisilta piiloon.

TURVAA
Turvakalvoilla voidaan suojata
ihmiset vahinkotilanteissa ja
viivästyttää merkittävästi lasien
rikkoutumista murtotilanteissa.
SUOJAA GRAFFITEILTA
Turvakalvoilla suojaat pinnat
ilkivallalta.
ENERGIAN SÄÄSTÖÄ
Ikkunakalvot parantavat
kiinteistöjen energiatehokkuutta
ja maksavat ainoastaan murtoosan kaikkien lasielementtien
uusimisen hinnasta.

Mitkä asiat on hyvä huomioida
kalvoja valittaessa?

Oikeanlaisen kalvon valinta on hankalaa, joten kannattaa
luottaa asennusasioissa ammattilaisiin. Meiltä Fenix Signilta
saat ikkunakalvot kokonaisuudessaan niiden valinnasta
asennukseen – avaimet käteen -periaatteella.
jolloin ikkuna voi hajota. Muita
huomioonotettavia tekijöitä
Talvi on huono aika asentaa
ovat varjot, lasin historia, kalvon
kalvoja, sillä ne asennetaan
tyyppi, lasin lämpötila ja koko. On
useimmiten vesiasennuksena ja
myös olemassa ikkunatyyppejä,
talvella vesi jäätyy nopeasti. Myös joita ei voi teipata ulkopuolelta.
alkukevät on huono ajankohta
MITÄ KALVOLTA HALUTAAN
asennukselle, sillä ilmassa
oleva pöly tekee ikkunapinnan
Kannattaa olla selvillä siitä, mitä
täydellisestä puhdistamisesta
ikkunakalvolta haluaa ja mitä ei
hankalaa.
halua. Jos ongelmana on pelkkä
kuumuus, lämpö voidaan blokata
MILLAINEN LASI ON
pois kokonaan lämpökalvolla,
KYSEESSÄ
eikä tarvitse maksaa ylimääräistä
Ikkunakalvoja valittaessa pitää
kalvosta, jossa on ominaisuuksia
huomioida lasin ominaisuudet,
jokaiseen vaivaan.
sillä ikkunalasi voi rikkoutua
kalvon asennuksen jälkeen
monen eri tekijän vaikutuksesta.
Jos lasissa on esimerkiksi lämpöä
eristäviä ominaisuuksia, ei
kalvoa voida asentaa ikkunan
sisäpinnalle, sillä lämpö jää
jumiin ikkunan ja kalvon väliin,
VUODENAIKA

Asiantuntijamme
Fenix Signilla vastaavat
ikkunakalvojen mitoituksesta,
asennusolosuhteista ja
lopputuloksesta sekä erityisesti
auttavat valitsemaan oikean
materiaalin käyttötarkoituksen ja
käyttökohteen mukaan
Käytämme pääasiassa kahden
valmistajan ratkaisuja. SaintGobain Solar Gard® tarjoaa
ratkaisuja perusikkunoiden ja
lämpölasien lasitusongelmiin.
Ikkunakalvoilla vähennetään
sisätilojen liiallista kuumuutta,
valoheijasteita ja lämpöhukkaa,
sisustuksen värihaalistumia
sekä parannetaan omaisuusja henkilöturvallisuutta
niin ajoneuvoissa, toimi- ja
liiketiloissa kuin julkisissa ja
yksityisissä rakennuksissa.
3M:n eritasoiset kalvoratkaisut
tarjoavat valinnanvaraa ja
vastinetta rahalle sekä tehokasta
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aurinkosuojaa ja turvallisuutta.
3M:n energiakalvoilla lisätään
mukavuutta, tuottavuutta ja
energiansäästöä kiinteistösi
ulkonäöstä tinkimättä.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
Suunnitellaan juuri sinulle sopiva
ikkunakalvoratkaisu yhdessä.

