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Bedrijfspanden zijn tegenwoordig vaak voorzien van veel beglazing. Die van 

jou ook? Dan zal je ongetwijfeld merken dat de temperaturen binnen in de 

zomer aardig kunnen oplopen. Overmatige zonne-energie kost  onnodig veel 

geld. In de zomer verbruik je veel energie om de ruimte te koelen. Zon werende 

raamfolie geeft jou de controle over de  binnentemperatuur terug. Geen extra 

kosten, maar juist minder en juist extra comfort.  

91%  
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MEER COMFORT & 
MINDER KOSTEN
Op warme dagen houd je de warmte 

graag buiten. Zonwerende folie is 

speciaal ontwikkeld om de warmte 

door beglazing te reduceren. 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 

heb je het hele jaar comfort, zonder 

onnodige energiekosten. Daarnaast 

merk je direct het verschil en werkt 

het preventief. In tegenstelling 

tot traditionele zonwering, zoals 

screens, zonneschermen, etc.

Wist je dat je als onderneming met raamfolie in aanmerking 

kan komen voor de Energie Investeringsaftrek (EIA)? Deze 

regeling levert je gemiddeld 11% voordeel op wanneer je 

investeert in energiezuinige technieken. Dit is naast het 

feit dat jouw energiekosten al lager worden na de montage 

van raamfolie. Met deze regeling heb je de investering van 

raamfolie al binnen 3-5 jaar terugverdiend.  
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ENERGIE INVESTERINGSAFTREK (EIA)



Bedrijven zijn verplicht goede werk-

omstandigheden aan werknemers   te 

bieden. Wanneer de tempera turen 

in de zomer oplopen kan het binnen 

aardig warm worden. Zelfs bij licht 

kantoorwerk is het met 28 graden 

al moeilijk om je te  concentreren. 

De gevolgen van een onaan gename 

werkplek zijn: lage  productiviteit, 

ziekteverzuim en een onnodig hoge 

 energierekening.  Na plaatsing van 

de raamfolie is het gebruik van koel-

installatie minder tot zelfs niet meer 

nodig is en dalen energie kosten.

Hierdoor bespaar je op energiekosten.   

Met zonwerende raamfolie wordt tot  

wel 91% van de warmte van de zon 

geweerd! Wist je dat als je beschikt 

over een airconditioning, wij ook een 

ROI kunnen berekenen?

Dat er folie op beglazing zit, 

hoeft geen afname in lichtinval te 

 betekenen. Met onze folies geniet je 

nog steeds van maximale  licht inval. 

Het zicht naar buiten en de hoeveel-

heid licht in het pand blijft vrijwel 

ongewijzigd. 

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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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. 

Mevrouw Martens
Gemonteerd in 2016 | Hyperion 20R 

Dankzij de folie van Reflect  

Glasfilm is het bij ons een stuk 

beter uit te houden op kantoor. 

Iedereen binnen ons team kan ook 

tijdens de zomermaanden onder 

goede omstandigheden werken. 

Zodra de folie gemonteerd was, 

ervaarden wij direct het verschil.    

We hebben op onze locatie raam-

folie laten aanbrengen. Tijdens de 

extreem warme dagen in de zomer 

heeft de raamfolie zich uitstekend 

bewezen en was de temperatuur 

een stuk aangenamer dan voor-

heen. Een prima investering die 

zijn doel zeker heeft bereikt. 

“ “
Meneer van Os 

Gemonteerd in 2011 | Hyperion 20N


