
3MTM Prestige 20 
Exterior Raamfolie

Doorgelaten zichtbaar licht 18%

Totaal tegengehouden zonnewarmte 76%

Minder infraroodstraling 97%

Vermindering UV 99,9%
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Energiereductie door superieure 
warmtewering met heldere raamfolie
De meeste warmtewerende raamfolies zijn donker van kleur 

en vaak sterk reflecterend. Bovendien is er metaal in verwerkt, 

waardoor de folie gevoelig is voor corrosie en de ontvangst van 

mobiele telefoons kan verstoren. De folies uit de Prestige-serie 

zijn daarentegen uitermate doorzichtig, bevatten geen metaal 

en voldoen aan de hoogste industriële normen.

Geen veranderingen in gebouwontwerp
Omdat er bij de vervaardiging geen metaal gebruikt wordt, is 

de Prestige-folie van 3M nauwelijks zichtbaar wanneer deze op 

het raam aangebracht is; zowel aan de binnenkant als aan de 

buitenkant blijft het gebouw er hetzelfde uitzien.

Een van de belangrijkste nadelen van traditionele folie is de 

weerspiegeling; daardoor is het moeilijk om buiten iets te zien 

als het donker wordt en binnen de lichten aan zijn. De Prestige 

serie van 3M biedt raamfolie die zelfs minder weerspiegelt dan 

het glas waar de folie op aangebracht is. Door de verminderde 

weerspiegeling zijn de artikelen in uw etalage goed zichtbaar 

voor uw klanten.

Net als bij alle glas wordt de technische prestatie gemeten 

bij 90 graden. Wanneer de meting echter bij 60 graden wordt 

uitgevoerd, is de toename in prestatie aanzienlijk groter dan bij 

welke andere raamfolie dan ook.

Dankzij de unieke 

constructie weerkaatst 

de Prestigeraamfolie in 

verhouding meer warmte 

wanneer de zon in de 

warmste maanden hoog 

aan de hemel staat, 

terwijl de folie als de zon laag staat een natuurlijke werking 

heeft. Dat betekent dat de folie van 3M, wanneer de zon ’s 

zomers op zijn heetst is, maximale bescherming biedt tegen de 

warmte en ’s winters als het koud is de warmte toelaat.

3MTM Prestige 40 
Exterior Raamfolie

Doorgelaten zichtbaar licht 42%

Totaal tegengehouden zonnewarmte 61%

Minder infraroodstraling 97%

Vermindering UV 99,9%

3MTM Prestige 70 
Exterior Raamfolie

Doorgelaten zichtbaar licht 70%

Totaal tegengehouden zonnewarmte 53%

Minder infraroodstraling 97%

Vermindering UV 99,9%

3MTM Prestige 90 
Exterior Raamfolie

Doorgelaten zichtbaar licht 89%

Totaal tegengehouden zonnewarmte 33%

Minder infraroodstraling 97%

Vermindering UV 99,9% Innovative heat protection in summer, 
hardly any heat loss during winter

The function values typical for glass are based on 
vertical installations - 90 degrees against horizontal. 
At an angle of 60 degrees, the efficiency factor in 3M 
Window Films is significantly higher than in compa-
rable solar control window films. Due to the unique 
construction, Prestige Window Films reflect propor-
tionally more sun energy at high than at low solar 
altitude. This means maximum protection from heat in 
summer and hardly any noticeable reduction during 
the winter months.

Reduced energy consumption and cost 
reduction

One essential advantage of the 3M Prestige Sun 
Protection film is the excellent heat protection for a 
significant reduction of the energy costs. It is there-
fore possible to forego expensive refitting of an air 
conditioning system. Equally, conventional shade-
providing systems, which significantly reduce the 
incoming daylight, are a thing of the past.

Optimum room climate for optimum 
productivity

A pleasant room climate and sufficient daylight guar-
antees continuously high efficiency. If the ideal tem-
perature of 23 degrees Celsius in offices is exceeded, 
by just a few degrees, the ability to concentrate is 
significantly reduced.

With Prestige Sun Protection Films you benefit with 
optimum room temperatures and unlimited daylight.
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Energiebesparing
Met de Prestige-folie van 3M bespaart u op twee manieren geld: dankzij de 

superieure warmtewering bespaart u op kosten van airconditioning en u vermijdt 

extra stroomkosten die het plaatsen van een donkere, somber ogende folie met zich 

meebrengt. De beste manier om te profiteren van de zon is te voorkomen dat de 

warmte het gebouw binnenkomt; het kost 3 tot 4 keer meer om een gebouw 1°C af te 

koelen, dan om het 1°C te verwarmen.

Kleurbescherming
De raamfolie van 3M is gemaakt om de negatieve effecten van zonnewarmte 

en zichtbaar licht op uw meubilair en vloer- bedekking te verminderen; de folie 

blokkeert wel 99,9% van de schadelijke ultraviolette straling die de voornaamste 

oorzaak is van het vervagen van kleuren.

Garantie
Wanneer u kiest voor raamfolie van 3M kunt u gerust zijn; niemand heeft meer 

ervaring met raamfolie dan 3M. Sinds ons eerste patent in 1966 is 3M altijd koploper 

gebleven bij het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve folie en lijm. Daarom krijgt 

u 7 tot 10 jaar garantie op de Prestige folie, afhankelijk van of deze op liggende of 

staande delen is aangebracht, en door een geauthoriseerde dealer van 3M.

Gecombineerde bescherming 
Vanwege de unieke combinatie van Prestige 70 en Ultra S400, profiteert u met Ultra 

Prestige van de voordelen van beide producten: warmtebeheersing en veiligheid. 

Doordat gebruik gemaakt is van laagje na laagje uiterst dunne polyesterfolie 

presteert deze folie van 6 mil beter dan alle andere folies van dezelfde dikte. Waar 

andere folie scheurt, zal de onze alleen uitrekken en afhankelijk van hoe de folie 

toegepast wordt, kan dit helpen om een raam in zijn lijst te houden, zelfs wanneer 

het glas breekt.

Wanneer het glas breekt, houdt de folie de scherven op zijn plaats en 

vermindert zo de kans op verwondingen: met 3M Ultra Prestige kunt 

u mensen effectief beschermen tegen hitte en tegen de schadelijke 

effecten.

Wilt u meer weten? 
We maken graag een persoonlijke offerte 
op maat, mail naar info@revisi.nl
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