Solfilm
Våra solfilmer tar bort 99% av den skadliga UV-strålningen, reducerar värme och blekning samt tar bort
störande reflektioner. De mörka filmerna ger dessutom ett enastående insynsskydd vilket uppskattas av
de bilägare som transporterar stöldbegärlig utrustning eller liknande.
Vår solfilm fungerar också utmärkt att montera på husvagn,
båt och liknande.

är obehagligt för passagerarna
utan det leder också till att
inredningen bleks och spricker.

Varma sommardagar kan det
vara jobbigt att åka bil. Att
göra en långresa med barn
eller hund i bilen blir ofta en
svettig plåga.

Med solfilm på rutorna så blir
resan behagligare. Du märker
direkt hur bilen blir svalare.
Vår film har visat sig minska
innertemepaturen väsentligt
vilket gör att du inte behöver lika mycket AC. Därmed
minskar också risken för

De varma solstrålarna orsakar
också att inredningen blir outhärdligt varm, vilket inte bara

f örkylningar och nackstelhet
som följd av för mycket AC.
Dessutom så skyddar filmen
mot de farliga UV-strålarna
som kan bidra till för tidigt
åldrande och hudcancer.
Filmen reducerar även bländande ljus och starkt solsken
vilket gör att det blir behagligare att köra.

Skulle ni råka ut för en olycka,
exempelvis kollidera med ett
djur så, så ger solfilmen ett
visst personskydd. Filmen
bidrar till att hålla ihop den
splittrade rutan så att risken
för skador från glasfragment
minskar.
Vår solfilm finns i i flera olika
nyanser. Kör säkrare, svalare
och i större kmfort med solfilm
på rutorna!

Prislista för solfilm inkl. montage
Samtliga priser är exklusive moms!

5 rutor kombi

3 rutor kombi

1 bakruta kombi

Sedan/Coupé/SUV 4500:7 rutor kombi 4100:-

Sedan/Coupé/SUV 4200:-

Sedan/Coupé/SUV 2900:-

3900:-

3200:-

2200:Välj nyans

2 rutor (dörrar)

hel vindruta

delade rutor 3300:-

framrutestreamer 1200:-

2500:-

4100:-

50%

35%

15%

5%

Llumar Esprit solfilm finns
med 4 olika ljusinsläpp.
5%, 15%, 35% och 50%

Observera att det finns bilmodeller som är svårare att montera solfilm på och därmed inte följer prislistan.
Fråga oss för exakt pris för din bil.
Vi säljer även Johnsons solfilm Maraton på löpmeter för eget
montage. Den finns i 5%, 20%, 30% och 45% ljusinsläpp.
Bredden på filmen är 101cm och normalt räcker 3 löpmeter
till en kombi med 5 rutor. Du kan även köpa professionella
verktyg av oss för bästa resultat när du monterar.

Pris per löpmeter är 430:-

Så här skall du tänka när du beräknar hur mycket film som behövs till din bil.

DekorReklam AB lämnar 5 års garanti på filmen & 1 års garanti på arbetet.
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