


Veiligheid voor u en 
           iedereen rondom u

3M™ WINDOW FILMS
Als uitvinder van de zonwerende en veiligheidsverhogende raamfolies heeft 3M™ haar gamma voortdurend 
uitgebreid en weten te verbeteren, om telkens dat belangrijke stapje voor te zijn en u steeds de beste kwaliteit te 
kunnen aanbieden. Of het nu gaat om zonwering, veiligheid en/of privacy, Vink en 3M™ hebben gegarandeerd de 
beste oplossing voor u. 
 
We overtuigen u graag van alle mogelijkheden en voordelen van de 3M™ Window Films in deze brochure, en dit 
aan de hand van een simpel letterwoord: SHAGPIF. Volgt u even mee? 

Glas is een uiterst breekbaar materiaal. Wanneer het 
breekt, versplintert het meestal, wat zware verwondingen 
tot gevolg kan hebben. Bij een ontploffing is zelfs tot 
75% van de verwondingen toe te schrijven aan oa. 
rondvliegende glassplinters. 3M™ Window Films kunnen 
deze splinters bij elkaar houden, vermijden dat ze 
verspreiden en het risico op verwondingen aanzienlijk 
verminderen. 
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Als glas vandaag de dag zou zijn uitgevonden, dan zou het illegaal zijn. 
- lid van de glasindustrie“ “

Veiligheid mbt. beglazing komt in het gedrang 
door:
• Ongevallen (bv. kinderen in scholen, mensen in 
openbare gebouwen, senioren in rusthuizen,...) 
• Extreme weersomstandigheden en aardbevingen 
• Inbraak
• Vandalisme en onrust 
• Explosies 
  ...

Bovendien is het beschermen van uw eigendom een belangrijke 
vorm van veiligheid. Zo zal 3M™ Window Film helpen om 
inbrekers af te schrikken door hun meest cruciale wapen te 
elimineren ... tijd. De veiligheidsfolies van 3M™ verlengen immers 
het proces om binnen te breken langs een raam aanzienlijk, 
waardoor de kans vergroot dat de inbrekers het voor bekeken 
houden of gevat worden.   

Bekijk via bovenstaande QR-code hoe doeltreffend 3M™ Window Films 
zijn om inbrekers af te schrikken. 

https://www.youtube.com/watch?v=z1LK2IMjprQ&list=PLRqCNAucMoA-spO2f-gOWKzJSVD5nP1fT&index=3


Een  aangenamere 
omgeving
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Een belangrijke functie van ramen is dat ze natuurlijk licht binnenlaten. Dit kan 
er echter ook voor zorgen dat het binnen in een gebouw te warm wordt, wat het 
comfort en de productiviteit van mensen drastisch kan verlagen.
Dit probleem kan grotendeels verholpen worden door het aan-
brengen van een 3M™ Window Film op uw ramen. Bovendien 
kunnen zo de kosten van de airco aanzienlijk worden verminderd.
Niet overtuigd? Vink maakt graag een berekening hoeveel u  
jaarlijks aan energiekosten bespaart met de 3M™ Window Films. 
Zie het dus als een ecologische investering.
 
Wist je dat ... 
... het 3 tot 4 maal duurder is om de temperatuur van een gebouw 1°C te laten 
zakken, dan met 1°C te laten stijgen.

Een slimme oplossing voor het 
verlagen van uw energiekosten ! ““

De 3M™ Window Films bieden u 2 opties in verband met het uitzicht van 
uw gebouw: ofwel is de toegevoegde functie (bv. zonwering) onzichtbaar 
en blijft het uitzicht van uw gebouw ongewijzigd; ofwel kan de folie het 
uitzicht van uw gebouw significant verbeteren en het zo een andere 
“look” geven. De keuze is aan u.
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U kent het gegarandeerd: het hinderlijke felle licht, 
veroorzaakt door de zon, dat door  het raam komt, 
waardoor u uw scherm niet meer kunt lezen. Hierdoor 
sluit u vaak de gordijnen, wat maakt dat u niet meer 
kan genieten van de zon die schijnt en waardoor u 
meer artificieel licht zal aansteken. Een 3M™ Window 
Film neemt deze lastige “glare” voor u weg. Zo kan u 
de gordijnen gerust openlaten en blijven genieten van 
natuurlijk zonlicht.

              comfort     privacy op een  
                         snelle         makkelijke manier&Creëer

Nood aan privacy in bijvoorbeeld uw vergaderzalen, 
uw kantoor of bepaalde ruimtes van uw gebouw? Met 
3M™ Window Films vermijdt u gemakkelijk de inkijk van 
nieuwsgierige ogen en kunt u ongestoord verder werken. 
Bovendien zijn er heel wat decoratieve mogelijkheden 
beschikbaar, zodat uw privacy op een elegante manier 
kan verhoogd worden.
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Naast het buiten houden van de warmte in de zomer, 
kunnen 3M™ Window Films eveneens een isolerende 
functie vervullen en zo de warmte in de winter binnen 
houden. Warmte gaat immers het meest verloren via uw 
ramen. Ook zo hebben de 3M™ Window Films dus een 
positief effect op het verlagen van uw energiekosten. 
Isolerende raamfolie plaatsen kan vanaf nu ook zonder 
het aanzicht van uw gebouw aan te passen, dankzij 
gepatenteerde 3M™ technologie.

Bespaar. 
    Win tijd.
        Geniet.

UV-stralen, die voortgebracht worden door de zon, zijn de 
grootste vijand van uw kleuren. Hierdoor zullen de felle, 
levendige kleuren van bijvoorbeeld uw kledij, uw meubels 
en uw interieurdecoratie snel vervagen en flets worden. 
Met 3M™ Window Films blokkeert u echter tot 99,9% 
van de schadelijke UV-stralen en vertraagt u het 
vervagingsproces aanzienlijk. Denk zo maar aan de 
tijdwinst die dit kan teweegbrengen in bijvoorbeeld de 
etalages van kledingwinkels, waarbij de kledij minder vaak 
vervangen zal moeten worden.
UV-stralen zijn eveneens schadelijk voor de huid. Daarom 
worden de 3M™ Window Films aanbevolen door de Skin 
Cancer Foundation.
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Verminder de warmte in uw gebouw

Verminder de nood aan air conditioning

Verlaag uw energiefactuur

Verbeter het comfort van uw medewerkers

Verbeter de productiviteit

Verhoog uw winst

Verlaag uw CO2 voetafdruk

Glas zonder 3M™ Window Film Glas beschermd met zonwerende 3M™ Window Film *

Sun Control

* De resultaten zijn steeds afhankelijk van het type film en het type beglazing waarop de film wordt aangebracht.

3M™ WINDOW FILMS
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Vink heeft een netwerk aan 3M™ Certified Dealers opgebouwd, die de professionele plaatsing van de 
window films op zich kunnen nemen om tot een perfect resultaat en het optimale effect voor uw project 
te komen. Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij een project? Onze gecertificeerde installateurs staan u 
met veel plezier met raad en daad bij om steeds de beste oplossing te vinden voor u. 
 
Bovendien beschikken ze over alle professionele tools om uw glas te meten en is het zelfs mogelijk om 
een estimatieberekening te maken van hoeveel u jaarlijks aan aircokosten bespaart met de zonwerende 
3M™ Window Films. Aarzel dus niet hen te contacteren voor een vrijblijvende offerte op maat.

Contact:
• Klik hier voor de contactgegevens van onze gecertificeerde installateurs of scan onderstaande QR-  
  code in.

Ook de dubbele, getinte en spiegelende beglazing van de kantoorgebouwen van Vink in Heist-op-den-Berg zijn reeds bekleefd 
met de zonwerende 3M™ Window Films. Wij zijn alvast overtuigd van het resultaat !

3M™ WINDOW FILMS

http://publicity.vinknews.be/3MWindowFilms-PreferredDealers(NL).pdf
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Uw 3M™ Certified Dealer :


	Safety & Security (veiligheid)
	Heat Gain Reduction (zonwering)
	Appearance (uitzicht)
	Glare (verblindende glans)
	Privacy
	Insulation (isolatie)
	Fading (verkleuring)
	Gecertificeerde installateurs

