PELÍCULAS E FILMES DE CONTROLE SOLAR E SEGURANÇA
Edifício - Comércio - Residência - Automóvel - Vitrine e Janelas em geral
As películas de controle solar também conhecidas no meio automotivo
como Insulfilm, além de decorativas, trazem uma economia grande tanto
em energia, como na preservação dos móveis e utensílios do imóvel. Com
aplicações diversas, vem sendo utilizada em guaritas, prédios comerciais,
escritórios, condomínios hotéis, residências e também como produto de
segurança.
O filme com diversas camadas, tem a capacidade de impedir que os raios
nocivos do sol UV e o calor penetrem no interior do prédio/residência ou
do automóvel e diminuem em muitos casos o uso do ar condicionado e
aumentam a segurança por dificultar a visão do interior do local.
Com a aplicação dos filmes, além da economia com energia, os objetos,
móveis, cortinas, tapetes serão preservados da ação direta dos raios
ultravioletas. Existem as películas de segurança que retem o vidro
quebrado por vandalismo ou mesmo tentativa de roubo de vitrines e
vidros de porta de auto, evitando que a passagem fique livre. Segurança
em vidros de porta e vitrine.
Com a utilização de filmes/películas a beleza e aparência do edificio
seja ele residencial ou comercial ou mesmo um condomínio será notória e
as vantagens e benefício será imediata, prédios com atrium ou domus
superior.
As cores e padrões das películas/filmes são várias, nas cores; verde,
prata, marrom, azul, bronze, vermelho, prata jateado, ouro e filmes
transparentes de segurança que além de filtrar os raios UV (ultra-violeta),
embelezam e protegem a vitrine de vandalismo em caso de quebra.
Casos especiais e exclusivos: Filme/Película jateado ou finestrado
(venetion) para divisórias de ambiente, salões de beleza e área de
serviço, com diversas camadas de acordo com a aplicação que você
necessita.
Baixo custo de instalação e implantação com operação segura e funcional,
na hora de escolher verifique os filmes de segurança que além de
porteger contra o sol protegem contra a ação de vandalismo em seu
carro ou imóvel residencial ou a sua vitrine comercial.
Agora que você aprendeu que existem diversos tipos de filmes e
películas para as mais diversas aplicações, auto, residência, prédios,
condomínios e com diversas cores, padrões e tipos, consulte-nos para
darmos a orientação mais correta para a sua necessidade.
Estamos agora atendendo também o litoral e interior de São Paulo.
"Window Film" do Inglês, película ou filme de janela, com funções
semelhantes a dos produtos de mercado com as terminações "films"
muitas vezes produzidos em bobinas para atender diversos tipos e

tamanhos de janelas existentes no mercado. Para mais detalhes consultenos.

