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VEILIGHEIDSFOLIES ALS REDDING
Voorkom inbraken en persoonlijk letsel



INBRAAKWERENDE FOLIE

FOLIE ALS DOORVALBEVEILIGING

Wordt er bij u in de buurt veel ingebroken of heeft u 
last van vandalisme? U kunt dit gedeeltelijk voorkomen! 

Inbraken en ruitschade zijn altijd vervelend! Met onze 
speciale veiligheidsfolies bent u dieven en vandalen 
vaak te slim af. De folies zijn opgebouwd uit een aantal 
verschillende folielagen en voorzien van een zeer sterke 
lijmlaag, waardoor eventuele glassplinters bij elkaar 
worden gehouden en de folie zeer moeizaam scheurt.

Inbrekers geven het vaak op als het te lang 
duurt. Scan de QR-code of check onze site: 
http://bit.ly/veiligheidsfolies voor meer info.
Hier is ook een filmpje te zien hoe onze 
folies een inbraak kunnen belemmeren.

De overheid stelt verschillende eisen aan glaswanden en 
doorvalveiligheid. Deze eisen staan in het Bouwbesluit 
2012. Maar voldoet u aan deze strenge eisen? Zoals 
de verplichte balustrade van ten minste één meter hoog 
wanneer u vanaf de bestaande vloer meer dan één meter 
naar beneden kunt vallen. 

Onze bijna onzichtbare veiligheidsfolie wordt toegepast 
om het raam 10 tot 15x sterker te maken en in geval van 
een breuk bij elkaar te houden. Hiermee voorkomt u door-
vallen, versplintering van de glasruit en de kans op ernstig 
letsel! De folie is breed toepasbaar, denk hierbij aan 
scholen, kantoorpanden, winkelruiten, zorginstellingen, 
BSO’s en kinderdagverblijven. 

Wellicht heeft u nog vragen, zoals; kunnen de ramen 
nog wel gewassen worden? Kan men nog wel naar 
buiten kijken? Is het aanschaffen van veiligheidsfolie 
kostbaar? Heeft het installeren van deze veiligheidsfolie 
consequenties voor de (glas)verzekering?

Op al deze vragen heeft Blomsma Print & Sign een 
duidelijk antwoord! De folie is vrijwel onzichtbaar, 
de ruiten zijn gewoon te wassen en u krijgt minimaal 
8 jaar garantie. Al onze veiligheidsfolies voldoen aan 
de normen NEN-EN 12600 en ISO 16933. 

Kies daarom voor veiligheid, kies voor veiligheidsfolie.

HEEFT U NOG VRAGEN OF WILT U EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE ONTVANGEN?

Neem dan contact op met één van onze specialisten via:

Tel:   079 330 1000
E-mail:   projecten@blomsma.nl
Web:   http://bit.ly/veiligheidsfolies of blomsma.nl/printensign

NOG BRANDENDE VRAGEN?


