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Sunfolie-Techniek biedt met Climat Screen 
een duurzame oplossing. Dit daglicht-filter-
systeem heeft een hoge isolatiewaarde, die de 
zonnewarmte in de zomer grotendeels buiten 
houdt en in de winter er juist voor zorgt dat de 
warmte binnen blijft. Het systeem van Ne-
derlands fabricaat zorgt bovendien voor een 
contrastvrije lichtinval en filtert het daglicht, 
zodat alle schitteringen en reflecties worden 
weggenomen. Verder verduistert Climat Screen 
de ruimte niet. 

Er zijn dus verschillende voordelen, waaronder 
een eenvoudige klimaatbeheersing, een aan-
zienlijke besparing op de energiekosten en meer 
controle over de lichtregulering. Het resultaat: 
medewerkers ervaren een veel prettiger werk-
klimaat in een rustig ogend interieur en kunnen 
zich langer en beter concentreren. Ook komt er 
geen uv-licht binnen, zodat meubels en vloerbe-
dekking niet verkleuren.

Climat Screen bestaat uit een folie die is 
voorzien van een speciale hamering die ervoor 
zorgt dat zonlicht met circa 80 procent wordt 
gereflecteerd. Door de hamering heeft het 
oppervlak een matte uitstraling. Dat voorkomt 
dat het licht in een te strakke bundel wordt 
weerkaatst, waar passanten last van kunnen 
hebben. Door de unieke eigenschappen van de 
folie is vervorming door temperatuurverschillen 
absoluut uitgesloten. De vouwen en hamering 
zorgen voor nog meer stabiliteit. Krimp- of 
uitzettingsplooien zult u in Climat Screen zeker 
niet tegenkomen. In tegenstelling tot andere 
foliesoorten is ook het buitenaanzicht van uw 
pand hierdoor perfect.

Een koel kantoor
met goed doorzicht
naar buiten

In moderne gebouwen zit vaak veel glas. Het is daardoor een 

hele kunst om een aangenaam werkklimaat te creëren. In de 

zomer is het al snel te warm, waardoor mensen zich niet kunnen 

concentreren op hun werk. Of de airco maakt overuren, met een 

hoog energieverbruik en alle kosten van dien. In de winter is het 

niet makkelijk om grote ruimtes snel op temperatuur te krijgen 

en verliest een gebouw warmte via grote raampartijen. Om nog 

maar niet te spreken over hinderlijke schitteringen en reflecties in 

beeldschermen, op beamerschermen of digiborden.

Strakke uitstraling voor 
elk gebouw en makkelijk 
te bedienen4



•  Zorgt voor een aangenaam werkklimaat en 
goede lichtregulering

•  Volledig vrij zicht naar buiten
•  Leidt tot minder energieverbruik 
•  Geen hinderlijke reflecties meer door glare 

control
•  Reduceert energiekosten (het hele jaar door)
•  Draagt bij tot EPN-norm 

(energieprestatienormering)
•  Eenvoudig te bedienen (handmatig en 

elektrisch)
•  Fraai, strak buitenaanzicht en rustig ogend 

interieur

De voordelen
van Climat 
Screen

a
b
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Houd de warmte 
buiten en laat het 
licht binnen 

De isolerende 
werking zorgt 
voor flinke 
besparing op de 
energiekosten

Duurzaam
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Het grote voordeel van Climat Screen is 
dat het de ruimte niet verduistert, maar 
wel alle mogelijke hinderlijke schitteringen, 
weerkaatsingen in beeldschermen, whiteboards 
en digitale schoolborden wegneemt. Bovendien 
kunnen de gebruikers de hoeveelheid licht zelf 
reguleren. Dit levert een prettige omgeving op, 
waarin mensen ongehinderd hun werk kunnen 
doen en minder snel vermoeid raken.

Climat Screen is leverbaar met verschillende 
type folies, afhankelijk van de behoefte 
aan meer of minder lichtdoorlatendheid 
en doorzicht naar buiten. Ook is er een 
verduisterende uitvoering leverbaar voor 
waar dit eventueel nodig is. Denk hierbij aan 
ruimtes waar video- of beamerpresentaties 
worden gegeven, of ruimtes waar privacy 
gewenst is. Het bijkomende voordeel is dat het 
buitenaanzicht bij ieder folietype hetzelfde is.

Mooie,
natuurlijke 
lichtinval

Goed afleesbare beeldschermen 
zonder hinderlijke schitteringen

Koel in de zomer,
behaaglijk in de winter

TNO-testen hebben aangetoond dat Climat 
Screen wat betreft warmtetoetreding optimaal 
functioneert. De folie van het daglicht-
filtersysteem reflecteert zonlicht met maximaal 
80 procent, waardoor het binnen lekker koel 
blijft. Daarnaast neemt de K-waarde van 
het glas bij gebruik van Climat Screen toe 
met circa 30 procent. Dit betekent dat de 
warmte-uittreding, via het glas naar buiten 
toe, drastisch wordt beperkt. Dat komt omdat 
tussen raam en folie een stilstaande luchtlaag 
blijft bestaan, die zorgt voor isolatie (25 tot 
30 procent minder warmteverlies). Het 
resultaat is in de zomer een heerlijk koele ruimte 
en in de winter een aangenaam warme ruimte.

Conventionele raamdecoratie absorbeert de 
energiestraling die door het glas naar binnen 
komt en geeft die warmte af aan de omgeving.
Climat Screen weerkaatst een groot deel 
van het zichtbare licht en de infrarode en 
uv-straling, waardoor de ruimte veel minder 
opwarmt.

U kunt de hoeveelheid licht die binnenvalt zelf 

reguleren en daarmee schitteringen voorkomen.

Volledige 
controle over 
het klimaat in 
uw gebouw
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Dankzij de compacte omvang van de cassette zijn de onderstaande twee types
daglicht-filtersystemen in bijna ieder kozijn te monteren, ook bij bestaande bouw, zowel 
‘in de dag’ als ‘op de dag’. 

Climat Screen Twin bestaat uit twee 
systemen die beide gemonteerd zijn 
in één cassette. De twee systemen zijn 
los van elkaar te bedienen. Daardoor 
kunnen ze op veel verschillende 
manieren worden gebruikt: een 
Climat Screen-folie kan bijvoorbeeld 
in combinatie met een traditionele 
projectstof worden toegepast. 
De cassette heeft een afmeting 
van slechts 81,5 x 54 mm met een 
oprolcapaciteit van 2200 mm. 
 
Type Twin is kortom de ideale keuze als 
niet alleen rendement maar ook sfeer 
c.q. uitstraling belangrijk voor u is.

Drie Climat Screen-systemen

Extra compact
Met een cassette van slechts 
33 bij 33 mm en een oprolcapaciteit 
van 2000 mm.

Compact
Met een cassette van
50 x 50 mm en een oprolcapaciteit
van maar liefst 3200 mm.

Type Twin is de ideale 
keuze als niet alleen 
rendement maar ook 
sfeer belangrijk voor u is

11

Twin
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De voordelen van elektrische bediening 
en domotica
Kiest u voor een gemotoriseerd systeem op 
netstroom, dan wordt Climat Screen voorzien 
van een buismotor van 230 V. Kiest u voor een 
geheel draadloze en dus onzichtbare accu-
stroomvoorziening, dan wordt het systeem 
voorzien van een buismotor van 12 V. Slechts 
één of twee keer per jaar opladen volstaat om 
het systeem optimaal te laten werken. Met de 
afstandsbediening of de app (voor smartphone 
en tablet) kunt u meerdere screens tegelijk of 
los van elkaar bedienen. Bovendien kan het 
systeem worden aangesloten op domotica. Zo 
kunt u dus meerdere systemen in een gebouw 
aan elkaar koppelen om het comfort en het 
gebruiksgemak nog verder te vergroten.

Bedieningsmogelijkheden
• met eindloze ketting
 (zelfremmend)
• elektrisch (netstroom of
 accustroom)
 - met afstandsbediening
  - via app (Smartware) op uw 

   smartphone of tablet

Ontdek het 
gemak van 
bediening met 
een app
Alle screens bewegen omhoog en omlaag door 
middel van een eindloze ketting, die traploos 
te bedienen is. Het systeem is bovendien 
zelfremmend.

Vergroot uw bedieningsgemak door het gebruik 
van een afstandsbediening en/of een app.
Het systeem functioneert dan op netstroom of 
op accu’s. De accu’s leveren ongeveer een jaar 
stroom en zijn op te laden via een usb-poort of 
door middel van zonnecellen. Bij de elektrische 
varianten krijgt u er een afstandsbediening 
en/of een app bij, waarmee u meerdere 
systemen tegelijk kunt bedienen.

Voor nog meer gemak
en comfort kunt u
Climat Screen integreren
in uw domotica 13
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Stabilisering
Door het toepassen van vouwen in de folie 
(koude stabilisatie) krijgt het oppervlak meer 
stabiliteit. De subtiele horizontale lijnen zorgen 
ook voor een rustig ogend patroon. De folie is 
daarnaast voorzien van een speciale hamering 
(prisma’s), die eveneens bijdraagt aan de 
stabiliteit van het systeem. 

Hoe kleiner de vouw, hoe steviger en stabieler 
de screen wordt. De keuze voor een smallere 
of brede stabilisatie is ook een kwestie van 
waar uw persoonlijke voorkeur naar uitgaat in 
esthetisch opzicht. De stabilisatie kan worden 
geproduceerd in de afmetingen:
• 25 mm
• 40 mm
• 60 mm

Standaard type folies
Climat Screen (folie) is verkrijgbaar in
acht types:
• brons-zilver (2R en 10R)
• grijs-zilver (2R en 10R, ook in B1-kwaliteit;
 zeer moeilijk ontvlambaar)
• zilver-zilver (2R en 10R)
• wit-zilver (0R)

Kleuren cassettes
De cassettes van alle types Climat Screen zijn 
verkrijgbaar in:
•  ‘Technisch zilver’ geanodiseerd of 

gemoffeld in RAL 9001 of 9003
 (standaardoptie)
• In iedere gewenste RAL-kleur (meerprijs)

De systemen zijn 
in elke RAL-kleur 

verkrijgbaar
Doorlaatbaarheid
De hoeveelheid licht die door de systemen 
van buiten naar binnen valt, wordt bepaald 
door de dikte en doorlaatbaarheid van de 
screens. U kunt kiezen uit drie soorten van 
lichtdoorlaatbaarheid:
• 0R: black-out (77 mu dik)
• 2R (77 mu dik)
• 10R: meeste doorzicht (77 mu dik)

Kleuruitvoeringen, 
lichtdoorlaatbaarheid 
en stabilisering

10R

2R
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metalen reflecterende laag

(opgedampt aluminium)

uv-bescherming

polyester drager

0R
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Zonlicht bestaat uit ultraviolette straling (uv), 
zichtbaar licht en infrarode warmtestraling. 
Zonlicht dat het aardoppervlak bereikt, 
bestaat voor de helft uit zichtbaar licht, voor 
45 procent uit infrarode (warmte)straling en 
voor 5 procent uit onzichtbare ultraviolette 
straling (uv-straling). Deze zonnestraling, die 
door beglazing een gebouw binnenkomt, wordt 
geabsorbeerd door meubels, vloer en wanden in 
het interieur. De temperatuur van deze objecten 
stijgt daardoor. De objecten stralen die warmte 
vervolgens uit als infraroodstraling, met als 
gevolg dat de ruimte steeds warmer wordt.

TNO-samenvatting 
Climat Screen

uv zichtbaar infrarood

zonnestraling
samenstelling

Climat Screen 
heeft effect op de 
verwarmingsbehoefte, 
koelbehoefte en 
verlichtingsbehoefte



•  Het HR++glas zonder zonwering laat 
63 procent van de energie in het zonlicht 
naar binnen. Hetzelfde glas met daarachter 
een Climat Screen laat nog maar 24 procent 
van de energie in het zonlicht naar binnen.

•  Het HR++glas laat 77 procent van het 
zichtbare zonlicht door. Een combinatie van 
HR++glas met een Climat Screen laat 
1 procent van het zichtbare licht naar binnen.

•  Een voorbeeld dat de besparing verduidelijkt: 
in het geval van beglazing met een oppervlak 
van 3,8 m2, met een buitentemperatuur van 
-10 °C en een binnentemperatuur van 20 °C, 
verliest een HR++beglazing 173 W. Hetzelfde 
type beglazing met een gesloten Climat 
Screen verliest slechts 123 W. Mét Climat 
Screen verliest de beglazing dus 
50 W minder warmte.

Bron: ir. R. de Brouwer | Evanston consulting

De g-waarde is de fractie van zonlicht (uv, zichtbaar, infrarood) die wordt doorgelaten.

De LTA (LichtTransmissie Absoluut) is de hoeveelheid zichtbaar zonlicht die wordt doorgelaten. 

De U-waarde is de eenheid van warmtetransmissie bij een temperatuurverschil tussen binnen en buiten.

HR++glas, zonder zon- of helderheidswering 0,63 0,77 1,50

HR++glas met ClimatScreen 2R 0,24 0,01 1,07

 g-waarde LTA U-waarde
   (W/m2K)

Climat Screen draagt bij aan het verduurzamen van uw kantoor en kan daarmee uw groene ambities 
helpen verwezenlijken. TNO heeft het gedrag van Climat Screen achter HR++glas vergeleken met 
HR++glas zonder zon- of helderheidswering. HR++glas is vergelijkbaar met een ‘Warmeschutz-glas’ van 
type HERO-PLUS S 1,4 met een opbouw van 6 mm glas, 16 mm spouwbreedte, 4 mm glas.

Gemeten fysische producteigenschappen volgens TNO
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Duurzaamheid

100%
zontoetreding

slechts 30% 
reflectie door 
standaard 
jaloeziën

standaard
binnenzonwering

Climat Screen

Climat Screen

100%
zontoetreding

maar liefst 
79,7% reflectie

blootstelling
aan koude
van buitenaf

warmtereflectie
(warmte blijft 
binnen)

maar liefst 75%
absorptie/
transmissie

slechts 20,3%
absorptie/
transmissie

A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A++
A+
A
B
C
D
E
F
G



Overtuig
uzelf
Neem contact op voor 
de mogelijkheden van 
een proefplaatsing.

SunFolie-Techniek B.V. 
Lübeckstraat 12,
7418 EC Deventer, Nederland, 
T +31 (0)570 760 400
www.sunfolietechniek.nl
info@sunfolietechniek.nlv1
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