
Slimmere ramen.
Meer comfort.
3M™ Thinsulate™ Raamfolie



Uw woning moet uitnodigend en 
comfortabel zijn. Met dat laatste 
kunnen wij u helpen.
In welk klimaat u ook leeft, 3M™ Thinsulate™ Raamfolie kan helpen om 
uw gezin heel het jaar door meer comfort te bezorgen. Onze unieke lage-
emissieraamfolie helpt warmte te behouden in de winter en de lucht 
koeler te houden in de zomer door de isolatiewaarde van uw ramen te 
verhogen. Enkel glas biedt bijna de prestaties van dubbel glas en dubbel 
glas benadert de prestaties van driedubbel glas.
De folie is vrijwel onzichtbaar en verandert het uitzicht van uw ramen 
nauwelijks, noch binnen noch buiten. Ook helpt het uw meubilair, vloeren, 
bekledingen en kunstwerken beschermen tegen uv-straling die verbleking 
veroorzaakt.
3M™ Thinsulate™ Raamfolie aanbrengen 
is eenvoudiger en goedkoper dan uw 
ramen vervangen en zorgt op efficiënte 
en kosteneffectieve manier voor de iso-
latie van uw ramen.

Meer info: 3M.nl/raamfolie of 3M.be/raamfolie
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Thinsulate™ Isolatie voor ramen.



Zo werkt het.

Fris in de zomer
De onzichtbare zonreflecterende 
isolatie van Thinsulate™ helpt de 
hitte van de zon buiten te houden en 
houdt u zo frisser in de zomer.

Warm in de winter
De onzichtbare isoleertechnologie 
van Thinsulate™ helpt de warmte te 
behouden en houdt u zo warmer in 
de winter.

Van alle energie voor het 
verwarmen en verkoelen 
van woningen wordt uit 
ramen en vensters gegooid.

30%



Op het 102m² grote glasoppervlak van dit statige land-
huis in Tudorstijl uit 1912 - met soms complexe patronen 
en panelen - werd 3M™ Thinsulate™ Climate Control 
Window Film 75 aangebracht. Dit verhoogde het com-
fort (vooral tijdens de koude winters van Minnesota) en 
de energie-efficiëntie. Onze unieke lage-emissieraam-
folie helpt de isolatiewaarde van uw ramen te verhogen: 
enkel glas biedt bijna de prestaties van dubbel glas en 
dubbel glas benadert de prestaties van driedubbel glas. 
De folie helpt ook betere uv-bescherming te bieden voor 
antieke meubelen en andere objecten.

Gouverneursresidentie



Enkel glas verliest 20 
keer zoveel warmte als 
dezelfde oppervlakte 
in een aangrenzende 
goed geïsoleerde muur.

20x
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Slimme isolatie door juiste 
installatie.
Wij werken met zorgvuldig geselecteerde dealers die wij 
beoordelen als gekwalificeerd om exclusieve installateurs 
van 3M™ Thinsulate™ Climate Control Raamfolie te worden. 
De dealers die voor 3M werken worden opgeleid en 
gecertificeerd zodat wij onze klanten kunnen verzekeren van 
dienstverlening van de hoogste kwaliteit.

Voor meer informatie : ga naar 
www.3M.com/ThinsulateWindowFilm.
Voor een erkende dealer, ga naar 
www.3M.be/raamfolie of 
www.3M.nl/raamfolie.


