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In de zomer kunnen we volop genieten van de zon. Echter, als je binnen zit 

ontstaat er door de zon binnen in huis een behoorlijke warmteontwikkeling. 

Onze zonwerende raamfolie geeft jou de controle over de binnentemperatuur 

terug. Door het gebruik van een airco op warme dagen kost zonnewarmte ook 

geld. Met zonwerende raamfolie resulteert dat niet langer in extra, maar juist 

minder energiekosten.  
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Op warme dagen houd je de 

warmte graag buiten. Zonwerende 

folie is speciaal ontwikkeld om de 

warmte door beglazing te redu

ceren. Het grote voordeel is dat 

onze  raamfolie het hele jaar door 

functioneert. In de zomer blijft 

de warmte buiten en in de winter  

binnen. Hierdoor profiteer je van 

het hele jaar door comfort, zonder 

onnodige energiekosten. Daarnaast 

merk je direct het verschil en werkt   

het preventief. In  tegenstelling tot  

traditionele  zonwering, zoals screens, 

zonneschermen, etc.   

Er zijn verschillende soorten zonwerende folie:  neutrale 

en reflecterende folie. De reflecterende   zon  werende  

 raamfolie  houdt inkijk tegen en biedt hierdoor meer 

 privacy. Ben je op zoek naar een folie die nagenoeg 

onzichtbaar is? Kies dan voor neutrale raamfolie. Met  

deze variant behoud je het oorspronkelijke aanzicht van 

het huis.
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Met de juiste raamfolie lopen de 

temperaturen niet meer zo hoog 

op en wordt de overlast van het  

felle zonlicht aanzienlijk  gereduceerd. 

Heb je een airco? Dan bespaar je ook 

kosten op het koelen van de ruimte. 

Met zonwerende raamfolie wordt tot 

maar liefst 91% van  zonnewarmte 

geweerd! Hierdoor hoef je  minder 

snel de airco aan te zetten en 

bespaar je op energiekosten. De 

unieke  toplaag beschermt de folie 

en zorgt ervoor dat vuil minder snel 

aanhecht. De beglazing hoeft dus 

minder vaak gereinigd te worden. 

Zo bespaar je niet alleen op energie 

maar ook op onderhoudskosten.  

Dat er folie op beglazing zit, hoeft 

niet te betekenen dat je minder  

lichtinval hebt. Met al onze folies 

geniet je nog steeds van maximale 

lichtinval. Het zicht naar buiten en 

de hoeveelheid licht in het huis blijft 

hetzelfde. 

Benieuwd naar 
onze afgeronde 

projecten?

Hieronder zie je een selectie. Op onze  

website staan er nog veel meer:

WWW.REFLECTGLASFILM.NL/PROJECTEN
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Tijdens de warme zomerdagen 

merken we direct het verschil 

in huis. Door de gemonteerde 

 raamfolie kunnen we overdag en 

‘s avonds weer in de keuken staan 

zonder te transpireren. Ook de 

woonkamer is lekker koel. Al met al 

een goede investering. 

De ramen in ons pand zorgden 

in de zomer voor veel hitte in 

huis. Het is fijn dat er een folie

specialist bij ons op bezoek is 

geweest.  Hierdoor hadden ze een 

goed beeld van de problematiek en  

hebben ze ons de juiste oplossing 

kunnen bieden.

“ “
Mevrouw Arisen

Gemonteerd in 2008 | Hyperion 50R
Meneer Bosch

Gemonteerd in 2019 | Hyperion 35N

Reflect Glasfilm bestaat uit een 

team van raamfolie experts. Ons 

motto is: “Verhoog comfort,  verlaag 

kosten”. Door onze jaren lange 

ervaring helpen wij heel Nederland 

met de meest effectieve verbouw

vrije oplossing voor ramen. 


