
INNOVATIEVE
FOLIE EXPERTS

 Flexibel

 Vakkundig

Persoonl� k

Hoofdvestiging Speer Emmen
Marco polostraat 6

7825 VM Emmen
0591 64 48 46
info@speer.nl

Vestiging Speer/Promotor Deventer
Hunneperweg 3

7418 EH Deventer
0570 61 89 78

info@speerdeventer.nl

Vestiging Speer Winschoten
Industrieweg 18-D

9672 AR Winschoten
0597 433 241

info@speerwinschoten.nl

Raam
met foliemet folie

2.3

25.6

Ervaar zelf
het verschil!

Raam
zonder
folie

Zonwerende of 
warmtewerende folie,

kan het overal?

Vraag een vr� bl� vende demonstratie b�  ons aan!

W�  komen graag b�  u
langs voor een vr� bl� vende

demonstratie.

TESTOPSTELLING

Wordt het weer
zo’n zomer?



Voordelen voor de retail

Prettige winkelbeleving.

 Klanten bl� ven langer.

 Geen hinderl� ke schittering op display materiaal.

Voordelen voor de medewerker

Veilig en gezond werkklimaat.

 Privacy verbeteren.

Voordelen voor  de werkgever

Verhoogt werknemerstevredenheid.

 Energie besparing (airco, fans).

 Arbo regels invullen (RI&E).

 Hogere productiviteit.

Wat z� n jouw
voordelen?

Ook
hebben w� :

Veiligheidsfolie

Inbraakvertragend.
Scherfbindend.
Beveiligt tegen doorval.
Brandvertragend.

Privacy- en decoratiefolie

Etchfolies.
One way vision (gaatjesfolie), zicht

 alleen van binnen naar buiten.
Helder geprinte folies met alle 

 mogel� ke afbeeldingen in
 alle mogel� ke transparanties.

Smart folies (elektronisch schakelen
 tussen transparant en verduisterend).

Renovatiefolie voor aan het pand Renovatiefolie voor in het pand
Folies om de gevelbeplating

 te renoveren.
Speciale folies waarmee koz� nen 

 gerenoveerd kunnen worden.

Renoveren van meubels,
 kastjes, wanden en deuren.

Enorme collectie aan
 dessins verkr� gbaar.

OPLOSSING

DIT WAS EEN
REMBRANDTWAAROM

ZONWERENDE OF WARMTEWERENDE FOLIE?

De zon schittert op je beeldscherm.

In de zomer wordt het erg warm binnen.

Onze folie experts
kunnen dit voor je oplossen!
Er zit ongelofel� k veel technologie in de verschillende folies,
maar daar gaan we jou niet mee vermoeien.

Ook alle verschillende uitvoeringsvormen gaan we je
niet uitgebreid uitleggen, wel adviseren we jou de
beste oplossing voor jouw specifi eke situatie.

Iedereen heeft er
wel eens last van:

Flexibiliteit, vakmanschap en een persoonl� ke benadering

 Materiaal en toepassingskennis van eigen technisch specialisten.

 Eigen ervaren ambachtel� ke monteurs met liefde voor het vak.

 Korte l� nen met de direct betrokken mensen die jouw project uitvoeren!

FABRIEKEN EN FOOD INDUSTRIE MUSEAZIEKENHUIZEN / MEDISCHE PRODUCTIE SCHOLEN KANTOREN

Dit kan Speer voor jou betekenen:

PROBLEEM

RETAIL

Zonwerende en warmtewerende raamfolie zorgen voor:
 Enorm veel minder opwarming van uw ruimte (tot wel 85%).

 Minder energiekosten (fans/airco).         

 Ook wordt het overgrote deel van de UV straling geweerd.

Zonwerende raamfolie

 Spiegel refl ecterend, zowel

 binnen als buiten aan te brengen.

 Zicht van binnen naar buiten, maar

 niet van buiten naar binnen (overdag).

 Alle schittering van de zon is

 binnen grotendeels weg.

Warmtewerende raamfolie

 Is in gradaties van tints 

 (verduistering) te verkr� gen.

 Er is een nagenoeg onzichtbare

 transparante versie.

 Buiten en binnen

 aan te brengen.

VOORDELEN

WAAROM


