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Special folies over zonweren met behoud van zicht

Op ons verzoek productinformatie en actuele projecten in te dienen voor onze special op 

het gebied van glasfolies reageerden 3M, Condor Projects, Hanita Benelux, Man Protection, 

Reflect Glasfilm en Spandex. Een productupdate met energie-efficiency voor deze 

producenten en leveranciers als belangrijkste item.

voor energie-efficiency
Raamfolies

3M Prestige Exterior

3M uit Zoeterwoude biedt profes-

sionele gebruikers en adviseurs in 

de segmenten onderhoud, herstel en 

nieuwbouw diverse energiebeheer-

sende en veiligheidsraamfoliepro-

ducten. Bekend zijn de traditionele 

gekleurde folies, maar 3M biedt nu 

ook nagenoeg transparante folies met 

goede energiebeheersende eigen-

schappen. Het gaat om de Prestige 

Exterior lijn, folies zonder metaalop-

damping. 3M heeft haar verschillende 

productgroepen gebundeld in één ge-

bruiksvriendelijke website: www.3M.

nl/raamfolie. De gebruiker zoekt hier 

op toepassing of soort gebouw  – bij-

voorbeeld ‘zonwerende raamfolie’ of 

’bedrijfspanden’ – en vindt ‘direct alle 

benodigde informatie qua veiligheid 

en beveiliging of zonwering’, aldus 

3M. 

Al meer dan veertig jaar verandert 

3M Raamfolietechnologie de omge-

ving waarin we wonen, werken en 

reizen. Veiligheid, bescherming en 

temperatuurbeheersing zijn daarbij de 

kernbegrippen. Met productiekennis, 

technische ondersteuning en verkoop- 

en distributienetwerken is het bedrijf 

wereldwijd actief. Of het nu gaat om 

onderhoud, renovatie of het oplos-

sen van specifieke issues, er zijn altijd 

meerdere oplossingen en 3M weet bij 

elke situatie welke dat zijn. De nieuwe 

website helpt hierbij. Een voorbeeld: 

kies bij ‘Oplossingen voor…’ voor ‘Be-

drijven en bedrijfspanden’. Daar staat 

onder ‘Aanbevolen productgroepen’ 

de informatie over producten om de 

klus te klaren. Ook is er informatie over 

veiligheidstrends of zonwering. Op de 

site wordt ook ingegaan op energiebe-

sparing. Verwarming, airconditioning, 

jaloezieën en verlichting kunnen een 

significante impact hebben op de totale 

bedrijfskosten. Zeker nu de energie-

kosten elk jaar stijgen. Warmtetoename 

door de zon kan volgens 3M de ther-

mische belasting van een gebouw met 

wel 60 procent verhogen. ‘Juist gebruik 

van 3M Zonwerende Raamfolie kan de 

toegenomen zonnewarmte met wel 77 

procent verminderen. Voordeel: u bent 

aanzienlijk minder afhankelijk van air-

conditioning of jaloezieën. Bovendien 

draagt het bij aan efficiëntere interne 

klimaatbeheersing’, vervolgt 3M. ‘Maar 

geen gevel is gelijk aan elkaar. 3M en 
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Het aanbrengen van Hexis windowfilms: ‘Onze glasfolie 

speelt een belangrijke rol in de upgrade naar een 

energie-efficiënt gebouw.’ Foto: Hanita Benelux

  MARco gRoothoff

haar geautoriseerde dealers zijn in staat 

met de moderne computergestuurde 

adviesmodule een energetisch diepte 

analyse te maken, opdat de projectbe-

slisser precies weet waar hij aan toe is 

qua optimaal folieadvies en de te ver-

wachten energetische prestaties.’

Condor Projects

‘Condor Projects biedt zowel nationaal 

als internationaal een totaalpakket aan 

oplossingen in de wereld van folies, 

tapes en glas voor gebouwen’, zegt 

Fedor Nouwen, Sales Manager van 

Mosa Glasgroothandel uit Echt en 

tevens verantwoordelijk voor zuster-

bedrijven Condor Projects en Facade 

Groep. ‘We combineren unieke toepas-

singen van de glas- en foliewereld. 

Daarnaast zorgt de jarenlange kennis- 

en ervaring van de producten voor de 

juiste synergie om de eindklant in de 

bouw optimaal van dienst te zijn. Van 

ontwerp tot en met montage van deco-

ratieve en functionele oplossingen voor 

interieur- en exterieur van gebouwen. 

Van full color prints op glasheldere 

printfolies tot en met direct printen op 

verschillende soorten glas. Van zonwe-

rende- en veiligheidsfolies tot en met 

verfvervangende- en renovatie of re-

style folies’, aldus Nouwen die vervolgt: 

‘De mogelijkheden zijn grenzeloos en 

Condor Projects staat voor kwaliteit 

mede door de samenwerking met gere-

nommeerde partners in folies en glas. 

Zo’n vijftien jaar geleden is Condor 

Projects op het gebied van functionele 

glasfolies een samenwerking gestart 

met 3M door overheidsgebouwen 

in vele landen waaronder Europa en 

het Midden Oosten te voorzien van 

bomblast folie als bescherming tegen 

terroristische aanslagen. Maar ook 

hier op de Nederlandse markt zijn wij 

actief, jaarlijks worden vele projecten 

uitgevoerd.’

 

Een voorbeeld van een door Condor 

uitgevoerd project is het kantoor van 

de Floriade. De medewerkers hadden 

veel last van warmte en van schittering 

op de beeldschermen. Condor koos 

voor een oplossing met RE20SIARL 

van 3M, een zonwerende folie die zo-

veel mogelijk warmte tegenhoudt en de 

juiste lichttransmissie heeft. Nouwen: 

‘Dit is een folie die het meeste licht 

weerkaatst waardoor in de gebouwen 

veel minder warmte binnenkomt en de 

schittering van de zon op de beeld-

schermen ook minimaal wordt. Deze 

zonwerende folie heeft haar nut inmid-

dels bewezen en daarmee beleefd de 

Floriade al meer dan een jaar optimaal 

comfort.’

 

Een ander voorbeeld dat hij noemt, 

is het aanbrengen van zonwerende 

folie op het glas van het kantoor van 

Thermofischer in Breda. Dit concern is 

met 39.000 medewerkers wereldwijd 

marktleider op het gebied van weten-

schappelijke dienstverlening. Rob van 

Dinteren, facilitair manager van Ther-

mofischer in Breda legt uit: ‘We hebben 

verschillende alternatieven onderzocht, 

uiteindelijk zijn we door een relatie 

getipt om contact op te nemen met 

Condor. De samenwerking en support 

waren vanaf het begin uitstekend. Het 

afgelopen jaar is het gehele pand voor-

zien van zonwerende folie, omdat onze 

werknemers erg veel last hadden van 

de warmte door de zon. Op advies van 

Condor is getest welke folie het meest 

geschikt is. Gelet op onze doelstel-

lingen, alsmede de glassamenstelling 

zijn we uitgekomen op de RE15SIARXL 

van 3M.’ 

Hanita Benelux

Hoe kun je windowfilms het beste 

vermarkten en welke ondersteuning 

kan Hanita Benelux daarbij bieden? 

Deze vragen stonden centraal tijdens 

de workshop Windowfilms in april bij 

Hexis Nederland dat alle folies levert 

van het Franse merk Hexis. Tijdens 

de workshop werd onder andere het 

‘Energy Efficiency’ programma van Ha-

nita Benelux uit Zevenhuizen voor het 

voetlicht gebracht. ‘Juist in deze tijden 

is het van belang dat je je producten, 

in dit geval glasfolies, weet te verkopen 

>>

Condor Projects heeft het kantoor van de Floriade 

voorzien van de zonwerende folie RE20SIARL van 3M.
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en de meerwaarde kunt onderbouwen’, 

stelt commercieel directeur Koos Bap-

tiste. ‘In allerlei sectoren wordt gespro-

ken over zaken als duurzaam, ‘groen’ 

en minder energie verbruiken. Wanneer 

we deze onderwerpen toespitsen op 

ruiten, dan blijkt meer dan 30 procent 

van de warmte door beglazing heen 

te komen. Installeer je windowfilm, 

dan wordt 80 procent van die warmte 

tegengehouden. De terugverdientijd 

van een windowfilm is drie tot vijf jaar 

door middel van energiebesparing op 

de airconditioning of het luchtbehan-

delingsysteem. Glasfolie speelt een 

belangrijke rol in de upgrade naar een 

energie-efficiënt gebouw, maar zo’n 

argument moet je wel weten te verko-

pen.’

Zonlicht filteren, zonnewarmte en UV-

straling weren, glasbreuk voorkomen 

of privacy genereren. Het kan alle-

maal met windowfilms die eventuuel 

ook meerdere functies combineren. 

Waarom niet de eigendommen be-

schermen, terwijl energie wordt be-

spaard? ‘Nu er in deze tijden veel meer 

aan renovatie wordt gedaan in plaats 

van nieuwbouw, moet je dat commer-

cialiseren.’ Comfort, energiebesparing 

in zomer en winter, bescherming tegen 

schadelijke UV-straling en verkleuring 

en tot slot veiligheid – zowel om rede-

nen van beveiliging als bescherming 

tegen lichamelijk letsel. Hanita biedt 

haar afnemers verschillende hulpmid-

delen om de verkoop van windowfilms 

met een goed marketingverhaal te 

ondersteunen. Allereerst de website 

hanitabenelux.nl met omschrijvingen 

en specificaties van alle films, een 

mogelijkhedentabel, normeringen 

en het ‘keurmerk installateurs’. Een 

tweede hulpmiddel is de iPhone app 

‘InfoZone’: voor alle films van Hanita 

Benelux wordt weergegeven voor welk 

ruittype ze geschikt zijn, inclusief het 

uitrekenen hoeveel folie je voor een 

bepaalde opdracht moet bestellen. Als 

derde organiseert het bedrijf montage-

trainingen en marketing gerelateerde 

cursussen.

‘Energy Efficiency’ is het nieuwe mar-

ketingplan van Hanita. Hierin speelt 

een nieuw softwareprogramma een 

belangrijke rol. Hiermee is het moge-

lijk informatie over een gebouw in te 

voeren, zoals de ligging, isolatie, het 

aantal verdiepingen, aantal ruiten en af-

metingen daarvan, en de geïnstalleerde 

HVAC-apparatuur - om vervolgens 

aan de hand van een bepaalde film de 

investeringskosten en terugverdientijd 

te laten berekenen. Ook aanvullende 

informatie, zoals de hoogte van de 

energierekening van het pand, helpt bij 

het maken van een berekening welke 

besparing op energiekosten mogelijk 

is. Baptiste: ‘Door middel van deze 

software wordt dus een energieanalyse 

van een gebouw gemaakt, waarmee 

de voordelen van het toepassen van 

windowfilm duidelijk zichtbaar worden. 

Tel daar bovenop dat onze installa-

teurs, met behulp van onze tools en 

kennis, een facilitair team behulpzaam 

kunnen zijn bij de inspectie van een 

object en de analyse en voorspelling 

van de besparing. Maar ook kunnen ze 

ondersteuning bieden bij de aanvraag 

van subsidies, zoals de Energie Inves-

teringsaftrek en uiteraard een project 

turnkey kunnen uitvoeren, inclusief 

het bijhouden van de prestaties na de 

installatie.’

Man Protection

Man Protection uit De Rijp heeft haar 

Enerlogic folie verder verbeterd. De 

zonwerende en isolerende folie, de 

Llumar Enerlogic, houdt ‘s zomers de 

zonnewarmte buiten en ‘s winters de 

radiatorwarmte binnen. ‘Ten opzichte 

van andere glasfolies biedt deze folie 

een aanzienlijk hogere isolatiewaarde. 

Dat komt doordat deze is voorzien 

van een nieuw ontwikkelde Low E-

coating’, aldus Man Protection in een 

persbericht. ‘Met Enerlogic op enkele 

beglazing verbetert de Ug-waarde van 

5,6 naar 3,4 en bij dubbel glas van 2,8 

naar 2,0. Maar Enerlogic biedt meer. 

Door de speciale gesputterde laag aan 

de buitenzijde wordt bovendien tot 75 

procent van de zonnewarmte buiten 

gehouden. Daardoor ontstaat een per-

fecte balans van energie efficiëntie en 

comfort in seizoenen. Zomers wordt 

Toepassing 

van de Llumar 

Enerlogic 

folie van Man 

Protection bij 

Versatel in 

Amsterdam. 

Foto: Man 

Protection
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Folies op brandwerend glas
Het (achteraf) aanbrengen van folies en/of stickers op brandwerende beglazing heeft geen significante 

invloed op de duur van de brandwerendheid van de brandwerende beglazing van Vetrotech Saint-Go-

bain. Dat hebben brandtesten uitgewezen. Vetrotech uit Weert heeft hier specifieke testrapporten voor 

in huis, 2006 CVB R0443 en 2006 CVB R0446, die zijn te vinden op www.testreports.nl. 

Het is ook mogelijk Pyroswiss en Vetroflam brandwerende beglazing van Vetrotech fabrieksmatig te 

lamineren met kleurenfolies (Vanceva). Dat geldt niet voor Contraflam Lite, Contraflam en Contraflam 

Structure. Deze brandwerende glassoorten dienen geïsoleerd te worden met een gelaagde tegenruit, 

waarin de gekleurde folies zijn verwerkt. Dit komt omdat de productie van gelamineerd glas onder in-

vloed van warmte plaatsvindt; de brandwerende interlayer van deze soorten reageert hier op. 

Aanleiding voor het testen van het glas met folies was het verzoek om het brandwerend glas van de 

deuren in de treinen van de kanaaltunnel beter zichtbaar te maken voor slechtzienden. Zandstralen van 

decoratieve strepen bleek te duur; folies waren een goed alternatief, mits die uiteraard geen invloed heb-

ben op de brandwerendheid van het glas. Vetrotech is fabrikant en leverancier van dit glas en heeft deze 

testen uitgevoerd. Het glas is CE-gemarkeerd, aanleiding voor Vetrotech ook naar de reguliere bouw te 

communiceren dat het zonder gevolgen mogelijk is brandwerend glas van folie of stickers te voorzien.

de zonnewarmte sterk gereduceerd en 

op energiekosten bespaard van airco’s 

en ‘s winters wordt het warmteverlies 

door het glas gereduceerd en op de 

stookkosten bespaard. De folie filtert 

bovendien ruim 99 procent van de 

schadelijke UV-straling uit het zonlicht’, 

aldus Man Protection.

Een belangrijke markt voor isolerende 

folies zijn monumentale panden. Het 

enkel glas en slanke kozijnen laten ‘s 

zomers veel warmte binnen, terwijl ‘s 

winters veel warmte verloren gaat. Man 

Protection: ‘Vervanging met HR++ glas 

is vanwege de dikte vaak niet mogelijk, 

maar beide nadelen kunnen ook door 

Enerlogic folie in zeer belangrijke mate 

worden weggenomen met behoud van 

de bestaande constructie. Kortom de 

isolatiewaarde opwaarderen en toch 

aan de voorwaarden van Monumenten-

zorg voldoen. Zoals bijna alle glasfolies 

is ook deze voorzien van een sterke 

kraswerende beschermlaag die het lap-

pen en zemen mogelijk maakt.’

Reflect Glasfilm

Michel Loeffen, eigenaar van Reflect 

Glasfilm uit Malden, is, naar eigen zeg-

gen een doorgewinterde foliespecialist. 

Hij houdt zich al sinds de jaren tachtig 

met de de verkoop van raamfolies 

bezig. ‘In de begin jaren moest je 

vooral uitleggen wat raamfolie is’ vertelt 

hij, ‘inmiddels is het publiek bekent met 

het product, maar worden de verschil-

lende glasfolies vaak over één kam ge-

schoren. Er zijn wezenlijke verschillen 

in kwaliteit: de prestaties en duurzaam-

heid van de één zijn beduidend beter 

dan die van de ander.’ 

Op basis van de door de jaren heen 

vergaarde productkennis en de op-

bouw van een internationaal netwerk 

van producenten, handelaren en col-

lega’s, is Reflect Glasfilm, in staat een 

eerlijk en betrouwbaar advies te ver-

strekken. ‘Aan de hand van gewenste 

criteria zoeken wij de beste oplossing. 

Dat houdt in: de levering en installatie 

van een raamfolie met het meest warm-

tewerend effect, maximale duurzaam-

heid, met een uitstraling afgestemd 

op de esthetica van het gebouw, die 

vervolgens voldoet aan de budgettaire 

eisen van de cliënt. We zijn niet gebon-

den aan een bepaald merk raamfolie, 

maar leveren op projectbasis.’ Loeffen 

benadrukt dat de beste oplossing niet 

altijd de goedkoopste is. ‘Het komt 

voor dat een 80 procent warmtewe-

rende folie aan de binnenzijde van HR+ 

beglazing wordt gemonteerd als zijnde 

een voorziening met het beste warm-

tewerend effect inclusief 100 procent 

garantie op glasbreuk. Dit lijkt vaak de 

meest goedkope en ideale oplossing, 

maar door de glascoating wordt nooit 

het beoogde warmtewerend resultaat 

bereikt en op het moment dat er een 

thermische breuk ontstaat, zijn de 

kosten niet meer te overzien. Eventu-

ele claims op garantie, blijken uit de 

praktijk moeilijk bewijsbaar en vaak te 

vergeefs. Vandaar dat wij bij HR begla-

zing de folie altijd aan de buitenzijde 

installeren.’

Het 

hoofdkantoor 

van VGZ te 

Eindhoven is 

door Reflect 

Glasfilm 

voorzien van 

een zonwerende 

buitenfolie. 

Foto: Reflect 

Glasfilm

>>
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Meer informatie: 
www.3M.nl/raamfolie 

www.condor-projects.com

www.hanitabenelux.nl

www.manprotection.nl

www.reflectglasfilm.nl

www.spandex.com

Een recent project is het hoofdkantoor 

van de Coöperatie VGZ UA te Eindho-

ven. Om een betere klimaatbeheersing 

te realiseren, wordt het hele kantoor-

gebouw voorzien van een zonwerende 

buitenfolie. Loeffen: ‘Door deze mon-

tage worden de doelstellingen van de 

opdrachtgever optimaal bewerkstelligd. 

Het resultaat is een beheersbaar intern 

klimaat, een significante besparing op 

de energiekosten als gevolg van een 

lastenverlichting op het gebruik van 

het aircosysteem, een helder en kleur-

neutraal zicht naar buiten met optimale 

daglicht verhoudingen en het gemak 

van een onderhoudsvrije en duurzame 

zonwering.’

Spandex 

Spandex levert wereldwijd een ruime 

keuze aan films voor functionele en 

decoratieve toepassingen op glas, 

acrylaat, polycarbonaat en andere 

doorzichtige ondergronden. ‘Zelfkle-

vende folies simuleren en stimuleren. 

Of het nu gaat om het benadrukken 

van stijl, het verhogen van privacy en 

veiligheid of het beheersen van het 

binnenklimaat’, aldus het bedrijf uit 

Veenendaal dat de volgende folies 

in haar programma heeft: folies voor 

ets-, melkglas- of zandstraaleffecten, 

polyester films met voorbedrukte deco-

ratieve patronen, heldere films voor ge-

printe full colour images, promotioneel 

one way vison vinyl, warmtewerende 

films, functionele films voor scherfbin-

ding en inbraakvertraging, decoratieve 

spiegelfolies en folies voor kunststof en 

aluminium kozijnen.

Spandex geeft aan dat ‘steeds meer 

ondernemers in de bouw en het vast-

goed de waarde van gebouwen besef-

fen en investeren om ze aantrekkelijker 

en veiliger te maken. Zelfklevende 

folies zijn in de regel effectief en tegen 

lage kosten in korte tijd en zonder over-

last te installeren. Mits goed gemon-

teerd, vormen ze een eenheid met het 

glas.’ Maar het product biedt volgens 

Spandex meer mogelijkheden: ‘Glas 

is een drager voor communicatie in de 

meest uiteenlopende vormen. Denk 

hierbij aan digitaal geprinte afbeel-

dingen op heldere folies die ruimten 

verfraaien of specialismen en diensten 

van het bedrijf benadrukken. Sommige 

folies hebben de eigenschap situaties 

juist aan het oog te ontrekken en een 

vorm van privacy te waarborgen. Ook 

klimaatbeheersing en het significant 

terugdringen van energiekosten is 

met folie te verwezenlijken. De aan-

gebrachte producten creëren sfeer, 

versterken een imago of verhogen de 

arbeidsvreugde.’ Het bedrijf richt zich 

ook op de renovatie van kunststof en 

aluminium kozijnen. ‘Die hebben vaak 

niet meer de gewenste uitstraling en 

kunnen relatief eenvoudig worden gere-

noveerd; bijvoorbeeld met de hiervoor 

speciaal ontwikkelde Avery Facade 

film. Spandex adviseert u graag.’   < 

Spandex: ‘Ook klimaatbeheersing 

en het significant terugdringen 

van energiekosten is met folie te 

verwezenlijken.’ Foto: Spandex
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