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Condor Projects

Condor Projects

uit Echt, dochter van Mosa Glas,

is groothandel en distributeur van een

uitgebreid assortiment zelfklevende folies,

waaronder die van de marktleiders Vanceva

en 3M. Daarnaast maakt het bedrijf

‘oplossinggericht’, wereldwijd projecten

van formaat. In Nederland zijn L’Arc-en-Ciel

in Deventer, het Maasland Ziekenhuis in

Sittard en Jeugdzorg in Rotterdam hier

voorbeelden van.
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M A A K T

et assortiment van Condor
omhelst het bekende rijtje zonwerende, veiligheids-, Low-E en decoratieve raamfolies. ‘Om werkomstandigheden in (kantoor)gebouwen te verfraaien
en verbeteren, zijn volgens Condor de
belangrijkste redenen voor toepassing
van raamfolies. Zo levert het bedrijf 3M
Scotchtint voor het reduceren van UVstraling tot een percentage van bijna 0.
Low-E folie is bedoeld voor het veraangenamen van het binnenklimaat:
’s zomers de warmte buiten houden,
’s winters binnen. Het warmteverlies
van enkelglas wordt met de folies teruggebracht van 5,7 tot 3,6 U/m2K. Zonwerende folie beschermt tegen schittering,
UV-straling en zonnewarmte. De folies
reflecteren volgens Condor permanent
tot ruim 80 procent van de zonnewarm-

te. Scottchshield raamfolie biedt een
goede bescherming tegen vandalisme
en inbraak. De transparante folie garandeert een volledig doorzicht.
Decoratieve folies
Radiant folie is de naam van kleurrijke
3M-folie die ‘verandert’ onder invloed
van lichtinval en -intensiteit wat een
enorme impact heeft het gevelbeeld.
L’Arc-en-Ciel in Deventer is een opvallend gebouw dat door Mosa Glas in
samenwerking met Condor van Radiant
is voorzien. Ook het eigen kantoor van
Mosa in Echt heeft deze folie op de
gevel. De ontwikkelingen op het gebied
van printen van folies gaan razendsnel.
Afbeeldingen worden digitaal aangebracht geheel of gedeeltelijk beprint op
witte, etched of volledig transparante
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Radiant folie in L’Arc-en-Ciel in Deventer.

folie. Jeugdzorg in Rotterdam en de
nieuwbouw van het Maasland Ziekenhuis te Sittard, waar 4.200 vierkante
meter full colour folie gelamineerd aangebracht op alle binnenwanden, zijn
hier goede voorbeelden van. Dekkende
kleurenfolie tot slot, is in elke vorm te
snijden om daarmee glas een eigen look
te geven, zoals ten behoeve van wegbe<
wijzering en logo’s.
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Decoratief glas, door middel van glas met folies full colour geprint, in het Maasland Ziekenhuis te Sittard.
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