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Handleiding

Gefeliciteerd! 
 
In uw werkomgeving zijn vandaag rolgordijnen en/of lamellen van MULTIFILM gemonteerd.
Één product dat warmte weert en de schittering op beeldschermen voorkomt.

MULTIFILM zonwering is de enige binnenzonwering die door Bureau CRG gelijkwaardig is 
verklaard aan buitenzonwering en weert de warmte net zo goed. 
Het MULTIFILM kwaliteits- en milieubeheer is ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd. 

Maar er is meer: om het product optimaal te benutten zijn er een aantal tips en suggesties 
waarmee u nog langer plezier kunt hebben van MULTIFILM.

 Optimale warmtewering

Hoewel in de zomer de zon niet vanaf ‘s ochtends vroeg 
op uw raam schijnt, komt er toch via het glasoppervlak al 
warmte binnen. Sluit in de zomer dus zo vroeg mogelijk uw 
MULTIFILM zonwering.

Door het openen van het raam komt de warme lucht 
gemakkelijk uw kantoor binnen. Hoewel deze lucht door de 
luchtstroom als verfrissend wordt ervaren, komt er 
uiteindelijk toch gewoon warme lucht naar binnen en dat is 
niet bevordelijk voor de temperatuur van de 
werkomgeving.

In de zomer koelt het ‘s avonds pas af. Zet - als u aan het 
eind van de dag het pand verlaat - de zonwering weer open 
zodat de restwarmte door de nachtelijke uitstraling wordt 
afgekoeld.

MULTIFILM zonwering reflecteert 88% van de warmte en houdt in de 
winter 31% van de warmte binnen vast  (testrapporten beschikbaar)
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 Kwaliteit gegarandeerd

Let op! Zorg dat er niets in de vensterbank staat wat de 
zonwering kan belemmeren wanneer u deze omlaag 
haalt. Hierdoor: Vermindert de levensduur van het folie, 
is de kans op beschadiging groter en ziet dit er vanaf de 
buitenkant van uw pand niet fraai uit.

Mocht het folie - om welke reden dan ook - uit de 
zijgeleidingen lopen, duw het dan handmatig voorzichtig 
weer terug. Doe dit niet met het bedieningsmechanisme, 
omdat de folie op deze manier beschadigd kan raken.

 Onderhoudsvrij

In de meeste typen rolgordijnen is in de cassette een 
schoonmaakborstel aangebracht. Iedere keer wanneer het 
rolgordijn bediend wordt, wordt het folie vrij gemaakt van stof 
en ander vuil. Hierdoor zijn de screens
onderhoudsvrij. Vermijd contact met krassende voorwerpen. 

 Lange levensduur

Voor de handbediening van uw MULTIFILM rolgordijn dient u 
rustig aan het kettinkje te trekken. Houd hierbij het kettinkje 
parallel aan het venster.

Wij wensen u langdurig plezier van MULTIFILM zonwering!

Handleiding

Boeken op de vensterbank

 Verbetert uw energielabel

In de koudere wintermaanden kan MULTIFILM ook 
energiebesparend werken. Door in de winter juist
‘s nachts de zonwering dicht te doen, kan de warmte niet 
naar buiten en bespaart u stookkosten. 


