KOUD BIJ
HET RAAM?
ENERSAVER RAAMISOLATIE

ENE RS AVE R
WAAROM ENERSAVER?
Een ruimte die niet goed geisoleerd
is, verliest via de beglazing veel
warmte. EnerSaver raamisolatie is

100% meer
comfort
Maximale lichtinval
en glashelder
40% meer isolatie

een relatief eenvoudige oplossing
voor dit complexe probleem. Het is
niet altijd mogelijk de beglazing te
vervangen. Bij EnerSaver is dit niet
nodig. Het houdt de warmte in de

365 dagen per
jaar effectief
100% C02 neutraal

winter binnen en in de zomer buiten.

www.reflectglasfilm.nl
www.enersaver.nl

info@reflectglasfilm.nl
Steiger 2, Malden
Tel: 024 - 645 1616

MEER COMFORT &
MINDER KOSTEN
Als het buiten koud is houd je de warmte natuurlijk graag
binnen. Laat dat maar aan onze isolerende raamfolie over.
EnerSaver raamfolie creëert het hele jaar door een ideale
binnentemperatuur. Geniet zelfs naast het raam van een
comfortabele
voor
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De warmte verdwijnt niet meer
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hoop stookkosten. Daarnaast
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40%
MEER ISOLATIE

SLIMMERE RAMEN
& GELIJK EFFECT
ENERSAVER RAAMISOLATIE

“

Ik ben zeer tevreden over
EnerSaver van Reflect
Glasfilm. Ik zit niet meer
in de kou!

”
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