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Подобрете стъклата си.
Професионални фолиа за стъклени повърхностти
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LLumar – висококачествено фолио за стъкла 
Съвременните остъкляващи системи са ключови за характеристиките 
на сградите. Фолиата за прозорци на LLumar могат да осигурят реше-
ние при модернизиране на съществуващи системи за остъкляване,  
подобряване на енергийната ефективност, повишаване на комфорта 
на обитателите, безопасност и сигурност, UV защита, проектиране и  
неприкосновеност на личното пространство. Пълната подмяна на 
остъклението е опция, но може да бъде скъпо и разрушително. LLumar 
може да помогне при избора на подходящо решение.
С помощта на фолио с висока устойчивост на LLumar можете бързо и 
лесно да промените свойствата на съществуващите системи за остък-
ляване - за малка част от действителната цена на ново стъкло.

За производителя 
Фолиата за прозорци на LLumar се произвеждат от Eastman Chemical 
Company, международна компания за специализирана в химическото 
производство, основана през 1920 г. от Джордж Ийстман, основател на 
компанията Ийстман Кодак. Eastman произвежда широка гама от мо-
дерни материали и специални химикали, влизащи в състава на хиляди 
продукти, свързани с домакинствата и промишлеността, които хората 
използват в ежедневието си.
Ийстман разполага с един от най-големите и интегрирани обекти за 
производство на фолиа за прозорци с висока устойчивост в света. 
Предприемаческата инициатива на Julius Hermes (Юлиус Хермес) през 
1956 г. е историческият крайъгълен камък на марката LLumar. Известен 
като бащата на боядисания PET (полиетилен терефталат) - полиестерът, 
който понастоящем се използва в повечето фолиа за прозорци - той 
беше правилният човек с правилния продукт в точното време, който 
придвижи индустрията напред към процъфтяващия бизнес, в който се 
е превърнал днес.
Марката LLumar е създадена в САЩ през 1977 г. и по-късно разширява 
дейността си на световния пазар.

Професионална поддръжка  
Работим ръка за ръка с различни дизайнери, производители и кли-
енти за да създадем продукти, които подобряват ефективността на  
стъклото. Ние предлагаме най-широкия набор от технологии за пола-
гане на фолио в индустрията, произведени в чиста среда за да осигу-
рим оптимално качество. Нашите специалисти могат да Ви помогнат 
да вземете най-доброто решение при избор на фолио при проблеми 
с остъкляването, както и да помогнат да се направи реална оценка на 
потенциалните икономии на разходи, възвръщаемост на инвестициите 
и намаляване на емисиите на CO2.
С нашата мрежа от сертифицирани монтажисти ние ще Ви помогнем за 
професионалното монтиране на фолиата.  
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Cooling

42%
savings

Контрол на слънчевата светлина 
              и спестяване на енергия 
Овладяването на колебанията в температурите може да Ви спести до 
15% енергия годишно. 

Енергоспестяващите фолиа за прозорци на LLumar, както и тези за слънчев 
контрол осигуряват рентабилна опция, която може да увеличи комфорта 
както на служителите, така и на наемателите. Фолио за прозорци на LLumar 
за слънчев контрол позволява проникване на естествена светлина с нама-
лени отблясъци. Оставянето на щори и сенници отворени намалява нужда-
та от лампи и външно осветление – намалявайки по този начин разходите 
- като същевременно помага на обитателите да поддържат така желаната 
връзка с външния свят.

Гамата от фолиа на LLumar за контрол на енергията филтрира най-лошата 
част от спектъра на слънчевата светлина, намалявайки околната темпера-
тура на помещението. Това може да осигури намаляване на нуждите от из-
ползване на климатик в полза на околната среда. Професионалните енер-
гийни одити изчисляват, че сградите, обновени с енергоспестяващи фолиа 
за прозорци на LLumar, могат да реализират годишни икономии на енергия 
до 15%, с намалени въглеродни емисии и възвръщаемост, която често е до 
три години. Фолиата за контрол на енергията на LLumar също могат да по-
могнат за постигане на нивата на топлинен комфорт, изисквани съгласно 
правилата за здраве и безопасност, произтичащи от Европейската директи-
ва 89/654/ЕИО относно минималните изисквания за безопасност и здраве 
на работното място. 

Гамата за контрол на енергията предлага фолиа, съобразени с голямо раз-
нообразие от приложения, включително отразяващи фолиа с висока степен 
на отблъскване на топлината и други фолиа, които предлагат контрол на 
енергията, съчетан с висока прозрачност. Използването на този тип по-свет-
ли фолиа означава, че стъклото остава по-прозрачно, което го прави идеал-
но за приложение за фасади и витрини на магазини и музеи.

MG Tower, Падуа – Италия  

Тъй като част от недостатъците на сградата включват проникване 
на силна топлина и заслепяващи отблясъци, над 1.000 м2 модерно Low-E 
остъкляване с фолио за прозорци на LLumar е монтирано на MG Tower като 
част от тригодишно проучване, проведено от Университета в Падуа.  
То включва мониторинг на потреблението на енергия, вътрешните тем-
ператури, осветлението и отблясъците. В резултат на монтажа на  
фолиото за прозорци топлинният комфорт значително се ективността. 
Стайната температура беше успешно намалена с 5°C, ко ето се оказва 
по-рентабилно решение от подоряване на ОВК (отопление, вентилация 
и климатизация) системата. Въз основа на изчислената енергийна си-
мулация спестяванията от охлаждане са 42% с 12 800 евро спестявания  
годишно, което води до максимален срок на възвръщаемост от 5 години.  
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Безопасност и сигурност  

Монтирането на правилно подбрани фолиа за безопасност и сигурност 
може да помогне за предпазване на хора и обекти от парчета стъкло 
при  евентуално счупване на стъклото. 

Бури, земетресения, експлозии, вандализъм. Както природните, така и при-
чинените от човека бедствия се наблюдават често в целия свят. Независимо 
дали заплахата идва от „драскачи (тагери)“ на графити, крадци, терористич-
ни бомби или силни бури, последиците за хората и имуществото могат да 
варират от грозни и скъпи до смъртоносни.

Защитното фолио за прозорци на LLumar може да играе ключова роля като 
първа защитна линия - осигурявайки бариера, която помага стъклото да се 
задържи на място при удар. То помага за контрол и намаляване на пробле-
мите с безопасността и скъпите щети, свързани със счупено стъкло.

Когато незащитен прозорец се счупи, това може да доведе до разпръсване 
на опасни парчета стъкло, които от своя страна да причинят сериозни нара-
нявания. Обитателите и активите на сградата Ви са изложени на опасност от 
дребните, остри елементи.

Полагането на защитно фолио за прозорци на LLumar спомага за задържа-
нето на стъклото на място, когато върху него се приложи сила. При удара 
фолиото помага да се предотврати разпиляването на парчета стъкло във 
всички посоки, предлагайки защита на хората вътре. Чрез укрепване на 
прозорците на вашата сграда с фолио за прозорци, всеки опит за счупване 
на стъклото се забавя значително, което може да помогне за спиране или 
намаляване на заплахата за сигурността.

Безопасните фолиа на LLumar могат да се използват, за да отговорят на  
Директива 89/654 / ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минимал-
ните изисквания за безопасност и здраве на работното място и съответните 
раздели на Глобалния стандарт за безопасност на храните на Британския 
консорциум на търговците на дребно (BRC).  

Полицейска мисия на Европейския съюз,
Сараево – Босна и Херцеговина  

Фолиата за прозорци на LLumar се използват за защита на обекти на  
няколко международни организации като ЕС или ООН по целия свят. Една 
от тях е сградата, служила като седалище на полицейската мисия на Евро-
пейския съюз в Сараево, Босна и Херцеговина. Като стратегическа сграда с 
високи изисквания за сигурност, за безопасността на обитателите върху 
всички стъклени повърхности на сградата бяха нанесени защитни фолиа 
на LLumar. В допълнение към общата безопасност при счупване на стъкло е 
използван комбинирано сребърно, отразяващо (огледално) защитно фолио, 
което също елиминира видимостта през прозорците навътре през деня. 
Отражателният слой служи и като бариера за защита от слънчева свет-
лина, която осигурява по-добър топлинен комфорт и на обитателите.  
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Подобрена естетика  

Придайте нов облик на вашата сграда. 

Фолиото за прозорци може не само да осигури, безопасност, сигурност, 

топлинна или UV защита, но може да промени и облика на сградата. 

Много често големите сгради могат да изглеждат като шахматна дъска, 

когато се смени по-старо остъкляване със соларен контрол и старият 

цвят не може да бъде съчетан с новия или когато обитателите използват 

сенки в различни позиции през деня. Такъв външен вид може да донесе 

отрицателен и остарял имидж на сградата.

Чрез монтирането на подходящото фолио за прозорци на LLumar 

може да се придаде нов, унифициран модерен вид дори и на стари  

сгради. Поставяне на такъв тип фолио за прозорци може да бъде  

много Zпо-икономически изгодно решение от смяната на фасадата  

на сградите. Освен това монтирането на фолио за прозорци може  

да даде нов имидж без обитателите да бъдат обезпокоявани по време 

на процедурата по поставянето.  

Ред Бул Рейсинг – Милтън Кийнс, Великобритания  

Ред Бул купи Ягуар Рейсинг точно преди началото на сезона на Форму-
ла 1 през 2005 г. След смяната на собствеността, офисите на екипа бяха 

обновени и преработени, така че да отразят официалните цветове на 

Ред Бул. Съответно по-голямата част от екстериора на сградата беше 

боядисана в сребристо и архитекта пожела да пресъздаде същия ефект 

по цялата фасада.

Архитектът помоли LLumar да предложи високоефективно фолио 

за прозорци със сребърен ефект, който да покрие остъкляването на  
фасадата. Препоръчаното фолио не само придава модерен огледа-
лен вид, но също така значително намалява слънчевите отблясъци и  
топлина - други важни предимства, желани от клиента.   

Aesthetics 
meets energy 

savings
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Up to

99%
UVprotection

UV защита  

Защита на хора и обзавеждане от вредните UV лъчи. 

Слънцето има много предимства, но слънчевите UV лъчи могат също да 
увредят кожата и предметите, ако не се контролират.

UV лъчите могат да проникнат през прозорци в търговски сгради, домо-
ве и автомобили, излагайки обитателите и интериорното обзавеждане 
на невидима опасност. UV лъчите могат да причинят избледняване на 
мебели, стенни покрития, произведения на изкуството, плат, подови 
настилки и прозорци витрини. UV лъчите също могат да причинят рак 
на кожата. Общата вреда, която може да получи всеки е пряко свързана 
с това колко често е изложен на UV лъчи.

Фолиото за прозорци на LLumar със слънчев контрол е един от най-лес-
ните начини за редуциране на вредите от UV лъчите. То може да блоки-
ра над 99% от вредните UV лъчи, като същевременно предлага безпре-
пятствена видимост, позволявайки проникването на естествена дневна 
светлина вътре. Фолиата за прозорци също намаляват натрупването 
на слънчева топлина, което може да намали разходите за охлаждане. 
По-новите нискоемисионни фолиа за прозорци предлагат целогодиш-
но редуциране на разходите по ОВК, като помагат да се запази лъчиста-
та топлина вътре през зимата и навън през лятото. Фолиото за прозор-
ци се препоръчва от Фондацията за рак на кожата като част от цялостна 
програма за грижа за кожата.  

Национална художествена галерия, Вашингтон – САЩ  
Националната художествена галерия е построена през 1937 г. Днес 
галерията съхранява над 100 000 произведения на изкуството, пред-
лагайки една от най-добрите колекции в света. С картини, скулптури и 
графични изкуства, датиращи от Средновековието до наши дни, твърде 
много от експонатите са били изложени на увреждаща ултравиолетова 
слънчева светлина.

В опит да защити своите безценни съкровища от вредното въздействие 
на слънцето, е монтирано защитно фолио за прозорци на LLumar, което 
ще филтрира по-голямата част от вредната ултравиолетова светлина, за 
която е известно, че причинява избледняване и обезцветяване на обек-
ти в сградата.   
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Easy
replacement

Защита срещу графити  

Намалява разходите за отстраняване на графити и подмяна на стъкло.  

Много градове по света отново се сблъскват с нарастващия проблем 
с графитите и скъпото им премахване. И вандалите са открили нови  
цели – драскане на стъкло на прозорци и други повърхности на общест-
вени места и превозни средства с помощта на инструменти за гравира-
не, абразивни химикали, боя и перманентни маркери.

Фолиата за прозорци на LLumar за защита от графити е доказано реше-
ние за ефективно намаляване на щетите на разумна цена. Тези специ-
ално проектирани за тази цел фолиа, почти невидими след нанасяне, 
осигуряват отстраняема „жертвена“ повърхност, която може да намали 
или отстрани необходимостта от скъпоструваща подмяна на стъклото. 
Еднократна подмяна само на един прозорец може лесно да надхвърли 
десет или двадесет пъти себестойността на полагане на самото фолио.

Независимо дали фолиото срещу графити се нанася върху стъкло, ог-
ледала или неръждаема стомана, в молове, на превозни средства за 
обществен транспорт, в офис сгради или във влакове, монтирането и 

подмяната на фолиото за защита от графити от професионално обу-
чен персонал е бързо и лесно, като се избягва прекъсване, причинено 
от подмяна на прозореца. При проява на вандализъм, фолиото лесно 
се отстранява заедно с щетите, разкривайки непокътнатата стъклена  
повърхност, готова за нанасяне на ново фолио за защита от графити.

Бързото отстраняване на графитите обезкуражава вандалите, които 
не получават признанието, което се опитват да постигнат и това също 
може да доведе до намаляване на разходите по премахване на графити.  

Обществен транспорт, Будапеща – Унгария  

Подобно на много други градове, един от най-засегнатите обекти на 
вандалите-драскачи на графити са автомобилите на обществения 
транспорт. След няколко други града по света Будапеща също реши да 
защити автомобилите си от вандали. С помощта на фолиата на LLumar за 
защита от графити все повече и повече превозни средства са защитени 
с качествени фолиа чрез подмяна на стари фолиа, както и чрез нана-
сяне на нови фолиа върху незащитени преди това превозни средства.   
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Patterns,
Frosts and 

Colors

Декорация и неприкосновеност  

Стил и защита с дизайнерско фолио за прозорци на LLumar.  

„Еднопосочните“ огледални и полупрозрачни фолиа за неприкоснове-
ност на личното пространство предлагат възможност за предпазване 
на големи площи от остъкляване срещу нежеланото проникване на  
любопитни погледи. Все по-обширното използване на стъклени пре-
гради при проектирането на офиси и работни помещения доведе до 
търсене на неприкосновеност и лично пространство. Тази необхо-
димост може лесно да бъде задоволена с използването на част от на-
шия богат асортимент от декоративни фолиа на LLumar, осигуряващи  
неприкосновеност.

Устойчиво, но лесно отстраняемо, то може да бъде трайно решение или 
временно обновяване. Тази линия от повече от 50 декоративни фолиа е 
внимателно създадена за да предизвика идеи и да разпали въображе-
нието, независимо дали създавате настроение или желаете да придаде-
те функционалност.

Декоративните фолиа на LLumar осигуряват всички положителни ре-
зултати, които бихте очаквали от разрушими повърхности, с допълни-
телната способност за заменяемост, ако новият дизайн изисква. Деко-
ративните фолиа могат лесно да бъдат използвани и при създаване на 
лого или уникален дизайн.  

Централата на Ericsson, Плейноу – САЩ  

Желанието на Ericsson беше да поддържа отворената и съвременна ат-
мосфера, като същевременно осигурява неприкосновеност на личното 
пространство на своите служители, както в конферентни, така и в общи 
помещения. Ограждането на пространства или подмяната на същест-
вуващото стъкло в четириетажната офис сграда не беше възможност.

Матираното фолио за прозорци на LLumar се отличава с атрактивен 
външен вид, който осигурява неприкосновеност, но не за сметка на 
светлината. Над 2000 м2 фолио беше монтирано върху стъклата на стъл-
бищата на Ericsson, зоните за достъп, конферентните зали, общите по-
мещения и офис- кабините. 



© 2021 Eastman Chemical Company. All rights reserved. No liability is accepted for errors. Version 1.00.0121

Manufacturer 
backed

warranty

Екстериорни фолиа за прозорци – Helios 

Интелигентният отговор при екстремни климатични промени.  

Понякога стандартните фолиа за слънчев контрол не са правилният 
отговор за вашите нужди. Това се случва например, когато вътрешен 
монтаж е твърде труден или забранен. За такива случаи сме създали 
специални фолиа за външен монтаж. Високоефективните екстериорни 
фолиа за прозорци на LLumar са специално проектирани да издържат 
на сериозни промени във външните климатични условия.

Екстериорните фолиа на LLumar могат да помогнат за намаляване 
на енергийните разходи, тъй като фолиата отблъскват голяма част от 
слънчевата енергия, предавана през прозорец и намаляват вътрешната 
стайна температура. Това може да осигури по-добър комфорт в стаята  
и намаляване на разходите за климатизация.

Уникалната технология Helios предлага повече от слънчев контрол.  
Неговата уникална повърхност, отблъскваща вода и мръсотия, гаран-
тира, че фолиата LLumar Helios са по-лесни за почистване, отколкото 
обикновено екстериорно фолио или стъкло. Фолиата Хелиос предлагат 
и специална защита срещу графити, която предпазва от умишлени напа-
дения с боя и мастило. Поради уникалната си повърхност повечето бои 
не залепват върху фолиото и вандала е лишен от постигане на чувство 
за удовлетвореност.

City Clinic, София – България  

Докато обновяваше тази сграда, представляваща автомобилен шоурум 
с напълно прозрачно остъкляване, желанието на City Clinic беше пости-
гане на модерен външен вид и скриване на новопостроените вътрешни 
прегради от видимост отвън. Единственото решение беше да се прило-
жи екстериорно фолио за прозорци за соларен контрол за да се създа-
де унифициран сребърен отразяващ външен вид, който също може да 
осигури по-добро намаляване на проникването на слънчевата топлина, 
отблясъците и UV лъчите.

Екипът от монтажисти на LLumar преодолява предизвикателни сроко-
ве, работи на височина и при неблагоприятни метеорологични условия 
при монтаж на екстериорно фолио с технология Helios на LLumar.   
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Изолационни фолиа за прозорци 

Пестете енергия през цялата година. 

Специалната конструкция на изолационни фолиа за прозорци осигу-

рява най-доброто надграждане на стъклопакет. Ниско-емисионните 

свойства на изолационните фолиа на LLumar могат да осигурят дори 

по-големи икономии на енергия от традиционните фолиа за прозорци 

със спектрално-селективни свойства. Освен това те помагат за осигуря-

ване на комфорт, предпазват интериорните мебели от избледняване и 

поддържат неограничен външен изглед.

Изолационното фолио за прозорци поддържа отвън топлината през  

лятото и задържа вътре топлината през зимата.

Уникално, отразяващо лъчистата топлина обратно в стаята и намалява 

топлинните загуби по-ефективно от традиционните фолиа за прозорци. 

По този начин значително количество енергия може да бъде спестено 

през цялата година.  

Хотел Hyatt, Хюстън – САЩ   

Хотелът си партнира с консултантска компания Green Generation 
Solutions (GGS), за да намери начин да намали оперативните разходи 
и температурните несъответствия в своите 950 стаи. GGS пред-
ложи фолио за прозорци и след анализ на много опции установи, че  
Low-E фолиото за прозорци на LLumar осигурява най-голямото oбщо 
енергоспестяване и ефективност на изолацията на единичните за-
тъмнени (тонирани) прозорци, които има Houston Hyatt.

По време на монтажа беше инсталирана обширна система за допъл-
нително измерване с цел да се проследи потреблението на енергия в 96 
стаи (48 стаи с и 48 без фолио за прозорци) и да се изчисляват намаля-
ване на разходите. Енергийният анализ доведе до 25% икономия на раз-
ходите за отопление и 23% икономия на разходите за охлаждане, което 
доведе до период на възвръщаемост от 3.6 години.

Като цяло външната естетика на хотела е значително подобрена, 
защото притежава по-еднообразен вид на прозорците; Оплакванията 
за комфорт от страна на гостите също намаляват, а икономиите на 

енергия също се повишават значително.    
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Вашият партньор на LLumar – www.LLumar.com




