Csak a fantázia szabhat határt

LLumar Dekor és Belátásvédelmi Fóliák

Alkosson
A LLumar palettával

Mi minden érhető el a LLumar Dekor és Belátásvédelmi fóliákkal?
A tervezés során a tereknek és tárgyaknak funkciót, formát és különféle megjelenést
dolgozunk ki és ezáltal mindenütt színek, minták és egyedi megoldások vesznek minket körül. Alkosson egy új dimenziót a LLumar dekorációs fóliákkal.
A LLumar dekorációs fóliák számos mintázattal és színben elérhetők, így az igényeknek megfelelően adhatunk új megjelenést a tereknek és a fényeknek. A széles választék segítségével közel bármely üvegfelület megjelenését tehetjük szebbé vagy funkcióját hatékonyabbá. A színtelen és átlátható üvegfelületeket az egyéb megoldásokhoz
viszonyítva a költségek töredékéért tehetjük mondjuk mattá, így új és privát tereket
alakíthatunk ki költséges és fárasztó átépítések nélkül.

Bízzon benne mert LLumar
A LLumar fóliák a Vatikán épületeitől az angol királyi rezidenciáig számtalan épület üvegfelületén vannak jelen és biztosítják pozitív hatásukat. A lehetőségek száma
végtelen és mindemellett a LLumar termékskála mögött kiemelkedő fejlesztői, kereskedelmi és technikai háttér sorakozik fel, ami egyértelmű okot biztosít a felelős építészek-tervezők és belsőépítészek számára, hogy bízzanak a LLumar termékekben és
szabadon alkalmazzák munkáik tökéletesebbé tételében.

A LLumar fóliákat a gyártó által minősített világot behálózó folyamatosan képzett szakemberek szerelik fel, biztosítva, hogy a felszerelés közben a legkevésbé zavarják az épület
megszokott működését és az ott tartózkodók munkáját. A fóliákon alkalmazott speciális ragasztóanyagok valamint az ellenálló karcmentes bevonatnak köszönhetően az ipar
kimagaslóan tartós termékei közé sorolhatók. A LLumar termékek gyártói garanciával
rendelkeznek.

Elvárásainak megfelelően
A LLumar fóliák új életet és megjelenést adnak a tereknek. Ötvözze tervezői kreativitását és elképzeléseit a dekor fóliák széles választékával és határtalan lehetőségek
nyílnak meg Ön előtt. Betekintés elleni védelem, vagy design célokra válasszon a
matt, mintás és további speciális megjelenésű fóliákból.
A színek kombinálásával számos árnyalat létrehozható. A minták több rétegben egymásra helyezésével egyedi eredményeket kapunk. Hozzon létre variációkat a fény
megtörésére, fókuszálására vagy akár teljes kizárására. Nem számít, hogy milyen
kihívással szembesül, a LLumar fóliák segítenek, hogy megtalálja a helyes megoldást.
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Matt

Funkcionalitás és esztétika

A megfelelő megoldás látványosan. A matt LLumar fóliákkal a privát terek belátásvédelmét esztétikusan és egyszerűen biztosíthatjuk.
Az üvegfelület mattá tételével megóvhatja a beltérben lévőket a kíváncsi szemek elől, valamint a vakító fényt is csökkentheti. Alakítson ki privát szférát
megőrizve a nyitott tér kölcsönözte szabad érzést. A LLumar dekorációs fóliák
erre lettek kifejlesztve.

A matt fóliák áttetsző, természetes hatást keltenek a fény áteresztése mellett. Egyedi célok
elérése érdekében kombinálva is alkalmazhatóak.

A LLumar matt fóliákkal Ön kialakíthatja a legmegfelelőbb párosítást a funkció és a stílus
között.

A LLumar fóliák könnyen felszerelhetők és eltávolíthatók az
üvegfelületek károsodása nélkül,
így ideális az irodaépületek üvegfelületeinek igény szerinti megváltoztatására.

A matt fóliákon a hagyományos matt megjelenésű üveggel ellentétben nem látszanak
meg az ujjlenyomatok sem, ugyanúgy tisztíthatóak, mint a hagyományos üveg.

Matt. Funkcionalítás és esztétika.
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Minták

Tegyen minden projektet igazán egyedivé

Minden mintás fólia felszerelhető vízszintesen, függőlegesen vagy akár átlósan is, az aktuális igényeknek megfelelően.

A LLumar mintás fóliák számos klasszikus és egyedi mintázatban elérhetők.
Adjon stílust és privát szférát az irodai üveg válaszfalaknak vagy konferencia
termek, bankok, éttermek, fitnesztermek üvegportáljainak.

Ha az egyedi megjelenés a cél,
akkor azt el tudja érni a LLumar
Dekor és Belátásvédelmi fóliákkal.
Amit Ön elképzelt, azt mi megvalósítjuk!

A tejüveghez hasonlóan a dekor fóliák is hoszszú életűek, de az üveggel ellentétben bármikor
könnyen átalakíthatóak és sok esetben tisztításuk is egyszerűbb.
Ez a rugalmasság ideális lehet olyan helyeken,
ahol a bérlők igénye gyakran változik. A dekor
fóliákkal az igények követése könnyen kivitelezhető, az üvegcsere költségének töredékéért. Ez ideális megoldás lehet a kereskedelmi
ingatlanoknál és bérlemények esetén, ahol a
bérlő személye gyakran változik.

Minták. Tegyen minden projektet igazán egyedivé. LLumar Dekorációs és Belátásvédelmi Fóliák

Dimenzió
A tapintható design

Legyen hagyományos vagy modern, biztosan talál a stílusának megfelelőt.

A LLumar dekor fóliák legújabb tagjai megtörik a fényt és átengedik a világosságot miközben a katedrál üvegekkel megegyező megjelenést biztosítanak.

Ezek az áttetsző fóliák tökéletes
megoldást jelentenek a különleges megjelenéssel ellátandó
üvegfelületek esetén.

A dekor fóliák vinyl alapanyagúak és akár
egyedi megoldások kivitelezésére is ideálisak.
A LLumar Dekor és Belátásvédelmi Fóliákat
használva gyorsan és tiszta, problémamentes
munkavégzéssel láthat el bármilyen alakzattal
és megjelenéssel különlegesnek szánt üvegfelületeket, így időt és pénzt takaríthat meg.
Amint az igények változnak, a fólia könnyen
lecserélhető.

A több telephellyel vagy üzlettel rendelkező cégek, a dekor fóliák használatával könnyen
felismerhető, egységes arculatot alakíthatnak ki egymástól távol eső helyszíneken is,
magas átalakítási költségek és kellemetlenségek nélkül.

Dimenzió. A tapintható design.
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Különleges
A tér, ami inspirál

Nem számít, hogy milyen bonyolult kihívásnak kell megfelelnie, a LLumar dekor fóliákkal egész biztosan megtalálja a hatékony, gazdaságos és praktikus megoldást.

A merész színek és a hivalkodó megoldások felpezsdítik a teret.

A fóliák különleges kombinációjával az aktuális igényeknek megfelelő megoldást érhetünk
el. Mint minden LLumar fólia, a speciális dekor
fóliák is könnyen cserélhetők az elvárások változása esetén, az üvegcsere költségének töredékéért.

A LLumar speciális fóliák elsősorban belső felhasználásra lettek kifejlesztve, a terek színesebbé tételére hasznos funkciókkal ötvözve.

A színes fóliák új életet adnak a térnek, biztosítva a megfelelő fénymennyiséget és a
kihívóan kreatív megjelenést.

Különleges. A tér, ami inspirál.
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Bizalom

Bemutatkozik a LLumar fóliák gyártója
A Solutia Performance Films az Eastman Chemicals Company tagja több mint 50
éves tapasztalattal rendelkezik a fóliagyártásban és fejlesztésben. Így biztosított,
hogy ügyfeleinek mindig a legkedvezőbb megoldást tudja kínálni.
Az Solutia Performance Films a világ vezető üvegfólia előállítója, a dekor fólia kínálat
mellett széles épület és autóüveg-, biztonsági valamint anti-graffiti fólia választékkal
van jelen a piacon így a legkülönfélébb elvárások és problémák megoldásában nyújtva segítséget.
A LLumar hálózat tagjai az egész világon jelen vannak csakúgy, mint Magyarországon
így Önnek is rövid határidővel biztosít megoldást üvegfólia igényeire.
A LLumar kínálata olyan fóliákból áll, melyek növelik a komfortérzetet és az esztétikus
megjelenést, csökkentik az energiafelhasználást, valamint biztonságosabbá teszik az
üvegfelületet a személyi sérülésekkel, vagy betörésekkel szemben. Számtalan felhasználóval és különböző termékek gyártóival működünk együtt, hogy olyan fóliákat
készítsünk, melyek az igényeket a legjobban tudják kielégíteni. Fóliáink clean-room
körülmények között készülnek az optimális minőség érdekében.

A LLumar gyártója valamint magyarországi forgalmazója is többek között
rendelkezik ISO 9001 minősítéssel, hogy ügyfeleinek és partnereinek magas szintű szolgáltatást és minőségi termékeket biztosíthasson.

Az Ön LLumar partnere – www.LLumar.hu
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