
Slimmere ramen.
Meer comfort.
3M™ Thinsulate™ Raamfolie



Slimmere ramen houden het weer 
buiten, waar het thuishoort.
3M™ Thinsulate™ Climate Control Raamfolie is een lage-emissieraamfolie (‘low-e’) die de 
isolatiewaarde van een gemiddeld raam in enkel glas verhoogt tot bijna de prestaties van dubbel 
glas, en dubbel glas de prestaties van driedubbel glas laat benaderen. Het aanbrengen van 3M™ 
Thinsulate™ Climate Control Raamfolie is veel minder duur dan dat glas effectief vervangen terwijl 
het resultaat ervan de prestaties en het uitzicht van nieuw glas benadert of evenaart.

Geklasseerde historische gebouwen, 
nieuwere kantoorflats en alle types 
gebouwen daartussen kunnen verbeterd 
worden door 3M™ Thinsulate™ Climate 
Control Raamfolie toe te voegen. Het 
verhoogt zowel de duurzaamheid als het 
comfort en helpt bescherming te bieden 
tegen verbleking door uv-straling, terwijl het 
vrijwel onzichtbaar blijft met een neutrale 
verschijning die het uitzicht van uw ramen 
noch binnen noch buiten dramatisch 
verandert. Meer info: 3M.nl/raamfolie of 3M.be/raamfolie

Meer 
comfort

Grotere 
efficiëntie

Meer besparen

Thinsulate™ Isolatie voor ramen.

Fris in de zomer
De onzichtbare zonreflecterende 
isolatie van Thinsulate™ helpt de 
hitte van de zon buiten te houden 
en houdt u zo frisser in de zomer.

Warm in de winter
De onzichtbare 
isoleertechnologie van 
Thinsulate™ helpt de warmte 
te behouden en houdt u zo 
warmer in de winter.



Enkel glas verliest 20 
keer zoveel warmte als 
dezelfde oppervlakte in 
een aangrenzende goed 
geïsoleerde muur.
CORNELL COOPERATIVE EXTENSION,  
CORNELL UNIVERSITY

20x



Dit statige landhuis uit 1912 in Tudorstijl moest wetten 
naleven die grotere energie-efficiëntie voor overheids-
gebouwen voorschreven. Op het 102 m² grote 
glasoppervlak - met soms complexe patronen en panelen 
- werd 3M™ Thinsulate™ Climate Control Window Film 
75 aangebracht. Dit verhoogde het comfort (vooral 
tijdens de koude winters in Minnesota) en de energie-
efficiëntie. Onze unieke lage-emissieraamfolie is 
ontworpen om de isolatiewaarde van uw ramen te 
verhogen: enkel glas biedt bijna de prestaties van dubbel 
glas en dubbel glas benadert de prestaties van 
driedubbel glas. De folie helpt ook meer uv-bescherming 
te bieden voor antieke meubels en andere objecten.

Geklasseerde historische 
gouverneursresidentie



Van het warmteverlies  
in commerciële ruimtes 
gaat via de ramen.
U.S. DEPARTMENT OF ENERGY

40%



Slimme isolatie door juiste 
installatie.
Wij werken met zorgvuldig geselecteerde dealers die 
wij beoordelen als gekwalificeerd om 3M™ Thinsulate™ 
Climate Control Raamfolie aan te brengen. De dealers die 
voor 3M werken worden opgeleid en gecertificeerd zodat 
wij onze klanten kunnen verzekeren van dienstverlening van 
de hoogste kwaliteit.

Voor meer informatie : ga naar 
www.3M.com/ThinsulateWindowFilm.
Voor een erkende dealer, ga naar 
www.3M.be/raamfolie of 
www.3M.nl/raamfolie.

LEED Certificatie 
Raamfolies kunnen bijdragen aan het behalen 
van de volgende LEED-credits:
• SS-8  • MR 1.1/-1.2 • EQ-7.1  • EQ-8.1-8.2  
• EA-1  • MR 5.1/-5.2 • EQ-7.2  • ID 

3M is een handelsmerk van 
3M Company.

3M Nederland B.V.
Renewable Energy Division
3M.nl/raamfolie

3M Belgium bvba/sprl
Renewable Energy Division
3M.be/raamfolie


