
Informatie
Zonwerende folie

Uw huis is koeler en u heeft minder last van fel
zonlicht met 3M™ Prestige Exterior folie 



 

Beste heer, mevrouw,

Bedankt voor het aanvragen van informatie voor warmte- en zonwerende folie.
Wij bieden u de 3M™ Prestige 70 Exterior folie aan met een prijs per vierkante meter, 
inclusief montage.

De folie
De 3M™ Prestige 70 Exterior is een hoogwaardig technisch product dat gebruikt maakt van 
meerlaagse nanotechnologie. Alle varianten hebben de volgende eigenschappen:

• Houdt u en uw huis koel door het weren van zonnewarmte.
• Laat licht door, maar laat warmte buiten.
• Maakt zonlicht minder fel, met mindere schittering.
• Filtert UV licht waardoor bijvoorbeeld meubilair minder snel verkleurt.
• Bevat geen metalen, hierdoor geen storing op mobiele of draadloze apparaten.
• Is niet spiegelend maar transparant.
• Lagere aircokosten.
• Meer comfort.

Varianten
Wij bieden de Prestige exterior folies aan in 4 varianten. Namelijk de 3M™ Prestige 90,
3M™ Prestige 70, 3M™ Prestige 40 en de 3M™ Prestige 20 variant. De folies hebben 
allemaal dezelfde prijs maar andere zonwerende eigenschappen.

Wanneer u niet teveel waarde hecht aan de positieve eigenschappen van de 3M™ 
Prestige folie dan kunt u ook kiezen voor de 3M™ Silver 15 Exterior folie.
Deze folie is echter in tegenstelling tot de Prestige folie metaalhoudend en spiegelend.
De 3M™ Silver 15 Exterior heeft een lagere prijs per vierkante meter.

Natuurlijk kunt u ook kiezen voor een heel ander type zonwering. Het nadeel van andere 
typen zonwering is dat zij de uitstraling van uw woning aantasten of compleet veranderen.
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3M™ PRESTIGE 70 EXTERIOR

ALTERNATIEVEN

3M™ Prestige 90 Exterior 3M™ Prestige 70 Exterior 3M™ Prestige 40 Exterior 3M™ Prestige 20 Exterior
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Meetinstructies
Hoeveel vierkante meter glasoppervlak wilt u voorzien van de Prestige Exterior folie?
Meet elk glaspaneel waarop u de folie wilt aanbrengen aan de buitenzijde op.
U meet de ruit van sponning tot sponning. Dit is de zogenaamde ’sponningmaat’.
Meet van elk glaspaneel de hoogte en de breedte op, en noteer de meetgegevens in
millimeters.

Tel vervolgens alle hoogtes en breedtes van de panelen bij elkaar op en deel de uitkomst 
hiervan door 1000. De uitkomst is het totaal vierkante meters.

KOELER, ZONDER IN TE LEVEREN
OP UITSTRALING
Wilt u een koeler huis zonder in te leveren op de uitstraling? Wilt u af van felle schittering 
door de zon? Wilt u storingsvrij gebruik blijven maken van mobiele telefoons en appara-
ten? Gaat u voor energiebesparing en minder UV-licht in huis? Geef ons dan vandaag nog 
opdracht om de 3M™ Prestige Exterior folie te plaatsen.
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