
F i l m i n s t a l l a t i o n  s o l s k y d d s f i l m

Solar Gard®
Solskyddsfilm

SOLARSUCCESS.05.04

I n s t a l l a t i o n s f a k t a

Byggnadens namn Bollnäs Simhall och Iggesunds Simhall

Plats   Bollnäs - Iggesund

Problem  Värme och bländning  

Lösning  Solar Gard Sterl ing 20 HC 

Filmåtgång  120 + 50 m²

• Kraftig reduktion av värme
    • Kraftig reduktion av bländning och överljus
        • Kraftig reduktion av blekning av klorfrätning på glas.
    • Förskönar fasad, ger enhetl igt uttryck
        • Minskar risken för krossat glas att hamna i bassäng.

Fördelar med fi lmen installerad: 

®

Bollnäs Simhall och Iggesunds Simhall löste sina problem med värme, bländning och överljus 
samt blekning på grund av klorfrätning på glas med Bekaerts solskyddsfilm Sterling 20 HC. 
Den silvertonade filmen framhäver byggnaderna. (Bollnäs Simhall, stora bilden och lilla till
vänster. Iggesunds Simhall, lilla bilden till höger.)

www.solargard.com

Olympiska spel i 
Bollnäs??

I juli månad 2004 gick 
Olympic Global Game för 
handikappade i simning. 
Man hade stora fina glas-
partier på simhallen, men 
ett stort problem med 
värme, bländning och 
reflexer i vattnet. Detta 
var man tvungen att lösa 
innan öppning av spelen. 
Tillsammans med Hudiks-
valls Solskydd löste vi 
problemet genom att på 
insidan av glasytorna 
montera Solar Gard Ster-
ling 20 HC. Denna lösning 
gjorde att tävlingarna 
kunde genomföras utan 
problem och filmens funk-
tion är så effektiv att 
ryktet spred sig till 
Iggesunds Simhall som 
även de lät montera Ster-
ling 20 HC. Även här fick 
man samma fina resultat 
som på Bollnäs Simhall.
Ovanstående projekt blev 
verklighet mycket tack 
vare referenser från ett av 
våra andra simhallsobjekt, 
nämligen Vaggeryds Sim-
hall.

Säljtips: Många simhallar har 
samma problem!


