
Stiklų tonavimas
Neretai verslo centruose naudojamos stiklinės pertvaros, kuriomis atskiriamos darbo vietos. Stiklinės pertvaros yra malonios ir jaukios, tačiau net ir lengvas stiklo tonavimas,

suteikia darbuotojams daugiau privatumo ir laisvės. Be to langu tamsinimas Klaipedoje plėvelės sulaiko garsus ir triukšmą, todėl darbo aplinka bus dar ramesnė.

Plėvelių klijavimas nereikalauja išimti stiklų ir furnituros. Speciali plėvelės technologija garantuoja ilgą plėvelės tarnavimo laiką, apsaugo stiklą ir plėvelę nuo įbrėžimų ir

pažeidimų, plėvelė sunkiai atskyriama nuo stiklo.

Karštas salonas sukelia ne tik diskomfortą, bet ir didina kondicionierių naudojamą energijos kiekį. Mūsų tonavimo plėvelės stabdo iki 60% infraraudonųjų spindulių spektro, todėl

užtamsinę automobilio stiklus užtikrinsite, kad Jūsų kelionė būtų patogi ir sutaupysite vėsinimo išlaidoms.

Stiklų tamsinimas

Yra skirtingos plėvelių rūšys, pavyzdžiui, matinės, langų tamsinimas, puikiai tinkamos pertvaroms ar durims. Įvairios blizgios arba spalvotos plėvelės, plėvelės su raštais (galite

pasirinkti savo raštą arba nuotrauką), pagyvins atmosferą.

Nepakeliamas karštis, trukdantis akinamas spindesys ir nublukęs interjeras gali sužlugdyti bet kurią kelionę automobiliu. Mūsų įmonės siūlomos tonuojančios plėvelės palaikys

Jūsų automobilio vėsą ir komfortą, bei suteiks papildomo privatumo lygį.

Norint visiška izoliuoti savo patalpas, naudojama veidrodinė plėvelė. Iš išorės pro tokią plėvelę nesimato kas vyksta viduje, tačiau, žiūrint iš vidaus, puikiai matoma kas vyksta

už stiklo.

Jeigu yra rizika, kad jūsų stiklinės duris arba pirmo aukšto langas gali lengvai dūžti dėl įvairių priežasčių, siūlome jums apsauginę plėvelę.

Jeigu jūsų namo langai išeina į saulėtą pusę, tikriausiai vasaros dienomis kankinatės nuo karščio. Atrodo, pasislėpti nuo saulės galima pakabinus užuolaidas, žaliuzes arba

roletus, tačiau šiuo atveju dingsta vaizdas pro langą. Naujos technologijos leidžia apsisaugoti nuo karščio ir saulės kitais būdais. Klijuojamos ant lango tamsinimo plėvelės,

nepraleidžia saulės spindulių, o atspindi juos nuo stiklo, taip patalpos išlieka vėsios.

Stiklų tamsinimas Klaipedoje suteikia patalpoms daugiau komforto. Tonavimo plėvelės gali atspindėti iki 90 procentų saulės energijos. Ofiso langų tonavimas suteikia galimybę

pasislėpti nuo aplinkinių žvilgsnių iš išorės, tačiau viska matyti iš vidaus. Pašalinami visi saulės atspindžiai, ypatingai trukdantys dirbti prie kompiuterio.
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