
Jag var otroligt överaskad att vår investe-
ring i LLumar fönsterfilm återbetalade sig 
så snabbt”

- River Place Country Club, Austin, TX, USA

“

Filmen sänkte den överdrivna värmen och 
bländningen, vilket har gjort det möjligt att hyra 
ut våra rum. Dessutom har filmens fördelar gjort 
att den betalat sig på mycket kort tid”

- CAFAM, Bogota, Colombia

“

Create A Comfortable Environment · Meet Energy Savings Targets
Reduce Heating & Cooling Costs

Energy Saving Window Film

NU FINNS DET ETT 
ÄNNU BÄTTRE SÄTT 
ATT BÅDE SÄNKA 
TEMPERATUREN OCH

ST DE RNANAO .
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av energiförbrukningen. Någonting som 
också gav stora ekonomiska besparingar. 
LLumar energibesparing på byggnader har 
verifierats av världens största företag* för 
energieffektivitet. Se hur mycket energi 
LLumar kan bespara Dig genom att ta One-
Minute-Challange på: www.LLumar.com/
en/OneMinuteChallenge.aspx

LLumar är världens bäst säljande varumärke av fönsterfilm. Det 
är också den enda filmen som tillverkas av ett enda företag, ISO 
9001 certifierade CPFILMS, som producerar alla komponenter 
i sin egen verksamhet. Detta ger LLumar en oöverträffad kvali-
tetskontroll av alla steg i tillverkningsprocessen. LLumars föns-
terfilmer skyddas av världens hårdaste patenterade repskydd, 
samt ett häftämne som håller under lång tid och är optiskt klart. 
Produkterna stöttas av  en tillverkargaranti vilket gör LLumar 
till arkitekters förstahandsval både på nya och äldre fönster 
i både privata och offentliga byggnader som sjukhus, skolor, 
museer, kontor, affärer m.m.

Tjäna naturens intressen, så väl som dina egna. Genom att sänka 
energiförbrukningen hjälper LLumar Dig och dina kunder att 
minska CO2 utsläppen. Detta hjälper Dig att uppfylla den inter-
nationella miljöcertifieringen LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) och andra ”Gröna Byggnaders” riktlinjer. 

Alla betalar när man slösar med energi. Du själv, 
din hyresvärd, dina kunder och vår miljö lider 
av följderna på grund av solvärme, bländning 

och de stigande omkostnaderna för nedkylning 
och uppvärmning. Med LLumar energisparfilm för 
fönster, kan det vara en god affär att göra gott.  
I genomsnitt reducerar en LLumar energisparfilm 
upp till 15 % av en byggnads energikostnader, 
samtidigt som man skapar en bättre inomhusmiljö.

Enligt EU-kommissionen står byggnader för mer än 40 % av alla 
CO2 utsläpp inom EU. USA’s energistyrelse beräknar dessutom 
att 1/3 av en byggnads nedkylningsbehov kommer från solens 
uppvärmning genom vanliga fönster. Nästan 75 % av världens 
fönster är inte energieffektiva mot soluppvärmning. LLumar 
reducerar den överdrivna soluppvärmningen med så mycket som 
upp till 84 % och förbättrar de isolerande egenskaperna vintertid 
med upp till 30 %. Det är bevisat i många byggnader runt om i 
världen, att LLumar levererar en imponerande genomsnittlig 
återbetalningstid på 2,65 år, vilket gör det till en investering i 
Dig själv, dina kunders – och vår planets – framtid.

Men ta nu inte vårt ord för givet. En oberoende utvärdering av 
en DOE-2 Solar Window Film Energy Study,  har fastslagit att an-
vändandet av solskyddsfilm i stora eller mellanstora byggnader 
(med luftkonditionering) resulterade i en betydande reducering 

1 Source: Europa-Kommissionens handlingsplan for energieffektivitet. 2 Referencer: CPFilms U.S. Department of Energy DOE-2-based energy study (2001); Joint Energy Study, Johnson Controls and CPFilms (2005).

Energy Saving Window Film
Ger besparingar på värdefulla resurser samt Dina driftkostnader. 
LLumar sänker energikostnaderna med upp till 15 %.

Genom att stärka fokus på ”Gröna” och mer energieffek-
tiva byggnader är LLumar den ända fönsterfilmtillverka-
ren som är en del av ESCO, den internationella organisa-

tionen för energibesparingsföretag i USA, Japan och Brasilien.

Ökar prestationen på all glassystem. 
LLumar fönsterfilm är tillverkad av tåliga polyesterlaminat med 
härdade beläggningar som blockerar upp till 100 % av solens 
skadliga UV-ljus. De reducerar upp till  
84 % av den totala solenener-
gin och minskar därigenom 
behovet av nedkylning. 
Våra lågemissivitetsfilmer 
(Low-E) förbättrar iso-
ler ingsegenskaperna 
på glaset för att ge 
energibesparingar året runt. Genom 
att ta bort varma och kalla områden 
och reducera bländning, skyddar 
LLumar fönsterfilmer interiörer och 
konstverk från blekning samtidigt som det ökar den mänskliga 
komforten i byggnaden.

Bevisade resultat. Bevisade besparingar. LLumar energispar-
film är det naturliga valet för ditt nästa projekt. För produkt- och 
prestandaspecifikationer, fältstudier och referenser, eller för att 
hitta en auktoriserad återförsäljare, besök www.llumar.com 
eller www.solfilmsprodukter.se

Invändig rumsvärme 
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