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MULTIFILM
Nu formeel gelijkwaardig
aan buitenzonwering

DE LEEUW BV
MULTIFUNCTIONELE

ZONWERING

Gefeliciteerd!

Gelijk aan buitenzonwering

Wij willen onszelf maar vooral u feliciteren met
het feit dat Multifilm binnenzonwering
gelijkwaardig is verklaard aan buitenzonwering

MULTIFILM binnenzonwering werkt net
zo goed als een buitenzonwering en is
nu officieel gelijkwaardig verklaard!

Multifilm als enige
binnenzonwering nu
ook formeel nét zo
goed als buiten!
Wij weten dit al sinds wij Multifilm tientallen
jaren geleden op de Nederlandse en Belgische
markt hebben geïntroduceerd.
Testrapporten, proefopstellingen en ervaringen
van bestaande gebruikers tonen dit ook aan.
Al onze inspanningen zijn nu beloond met de
formele gelijkwaardigheidverklaring van het
Agentschap NL.

Wat betekent dit
voor u?
Heeft u nieuwbouwplannen? De nieuwe
energieprestatienorm bevat bepalingsmethoden
voor woningen en utiliteitsbouw voor zowel
nieuwbouw als bestaande bouw. U kunt
Multifilm binnenzonwering toepassen en deze
gelijkwaardig aan buitenzonwering
beschouwen. (NEN 7120)
Heeft u renovatieplannen?
Voor het energielabel wordt Multifilm zonwering
hetzelfde gewaardeerd als buitenzonwering
(Isso 75-1)

Multifilm zonwering in
elk gebouw

Registratie gelijkwaardigheidverklaring
Codering:
Ingangsdatum verklaring:
Soort:
Toepassing:
Volgnummer:
Fabrikant:
Productnummer:
Producttype:
meer info: bel of mail ons!

2012-0367GG-BK-UB
17-09-12
Gecontroleerde gelijkwaardigheid
verklaring
Utiliteitsbouw
0367
De Leeuw BV
Multifilm Binnenzonwering
Bouwkundig

Nieuwbouw of bestaand. Elke doelgroep
profiteert mee: architecten, aannemers,
facilitair managers, onderwijsinstellingen,
overheid, noem maar op!
De rolgordijnen van Multifilm kunnen overal
toegepast worden en bieden de oplossing die u
zoekt.

Ingenieursburo De Leeuw
Postbus 3 | 1740 AA Schagen
Tel: 0224 - 591941
WWW.MULTIFILM.NL

En voor elk gebouw geldt ook nog:
Energiezuinig en onderhoudsvrij
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Nu formeel gelijkwaardig
aan buitenzonwering

En er is meer….
•

Multifilm vervangt de buitenzonwering en
vervangt uw lamel / gordijn met één
product. Met één product weert u de
warmte en voorkomt u schittering op
beeldschermen.

•

Met Multifilm binnenzonwering bespaart u
niet alleen in de zomer op het energieverbruik omdat de airco veel minder hoeft te
koelen maar in tegenstelling tot
conventionele buitenzonwering ook in de
winter omdat onze rolgordijnen een grote
isolerende waarde hebben.

•

Multifilm zonwering is onderhoudsvrij. Dit
product ondervindt geen last van wind en
regen en heeft een bijzonder lange
levensduur. Aantoonbaar > 20 jaar!

•

Multifilm rolgordijnen geven een prima
doorzicht. Geen opgesloten gevoel.

•

Multifilm binnenzonwering is ook in uw
eigen kleur of dessin op maat
verkrijgbaar.

•

Multifilm cassettes zijn voorzien van
schoonmaakborstels die ervoor zorgen
dat uw zonwering altijd vrij van stof
blijft.
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Gelijk aan buitenzonwering
MULTIFILM binnenzonwering werkt net
zo goed als een buitenzonwering en is
nu officieel gelijkwaardig verklaard!

Onderwijsinstellingen
Vervanging buitenzonwering en lichtwering
digiborden met één product

Renovatie kantoorpanden
Directe besparing koellasten en
upgrading energielabel met één product
Overheid
Duurzaam en direct energie besparen
zonder onderhoud met één product
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En voor elk gebouw geldt ook nog:
Energiezuinig en onderhoudsvrij

