P3 BESCHERMFOLIE
Glas plaatsen en opleveren zonder
vertraging, vuil en beschadigingen!

Wat is
P3 BESCHERMFOLIE?

Wat zijn de voordelen van
P3 BESCHERMFOLIE?

P3 BESCHERMFOLIE is een folie die de

PROTECT

oppervlakte van de ruit vrij houdt van

• 	Het voorkomt beschadiging van

beschadigingen en vuil gedurende transport, opslag, bewerking en verwerking.

de ruit tijdens de bouw.
• 	Geen meerkosten bij oplevering

P3 BESCHERMFOLIE wordt in de fabriek

voor de aannemer doordat er geen

aangebracht op het (isolatie)glas. Het is

beschadigingen zijn die naderhand

een transparante folie waardoor doorzicht

vervanging van de ruit eisen.

behouden blijft. De folie kan zowel voor de
binnenzijde als de buitenzijde worden

PLANNING

gebruikt. De naam P3 BESCHERMFOLIE

• 	De aannemer heeft meer vrijheid in zijn

geeft uiting aan de vele voordelen die de

planning, er hoeft bijvoorbeeld niet te

folie biedt PROTECT, PLANNING EN

worden gewacht met het plaatsen van

PAYBACK.

de ruiten totdat de gevels zijn gevoegd.
• 	Door folie aan de binnenzijde te plakken,

Waarom
P3 BESCHERMFOLIE?
Ruiten aan de buitenzijde zijn kwetsbaar en
kunnen door andere werkzaamheden bij
projecten beschadigen waardoor naservice
noodzakelijk is. Met P3 BESCHERMFOLIE
worden de ruiten beschermd tegen
invloeden van buitenaf die beschadigingen
aan het oppervlak kunnen veroorzaken.
Ook hoeven de ruiten aan de binnenzijde
niet meer te worden afgeplakt voor de
afwerking van plafond en wanden. Nadat
alle werkzaamheden zijn afgerond kan
eenvoudig de folie van de ruiten worden
verwijderd.

www.glassolutions.nl

hoeven de ruiten voor de afwerking van
de wanden en de plafonds niet meer te
worden afgeplakt.

PAYBACK
• 	Vermindering van de (eind)schoonmaakkosten voor de aannemer. Haal de folie
na de schoonmaak en bij oplevering
eraf. De ruiten zijn schoon zonder dat
ze zijn gewassen.
Andere voordelen
•	Folie kan worden teruggesneden op
elke maat (afhankelijk van de breedte
van de glaslat tot maximaal 40mm).
• 	Aan beide zijden kan P3 folie worden
geplakt.
• 	Folie kan tot 6 maanden na plaatsing
zonder lijmresten worden verwijderd.
• 	De folie is transparant, ook bij
beplakking aan twee zijden behoudt
men doorzicht.
• 	6 maanden garantie op de mogelijkheid
om P3 BESCHERMFOLIE zonder
lijmresten te verwijderen.

P3 BESCHERMFOLIE
Glas plaatsen en opleveren zonder
vertraging, vuil en beschadigingen!

De foliemachine is een ontwikkeling van GLASSOLUTIONS samen met een Franse
constructeur. De machine is gepatenteerd, het patent heeft betrekking op de manier
waarop de folie wordt aangebracht. Oorspronkelijk is de machine ontwikkeld om
gecoat glas te beschermen.

Voorbeeld besparing met P3 BESCHERMFOLIE
1

PROTECT
2 krasruiten per woning 2 x (€ 50 + € 20)

€ 140

opnieuw schilderen glaslatten

€ 160

PLANNING
vertraagde afbouw

€ 800

PAYBACK
schoonmaken ruiten € 5 m2 binnen + buiten
per woning 20 m2 x € 5

€ 200

Totale kosten

€ 1.300

2

binnen 20 m2 x € 10,95

€ -219

buiten 20 m x € 10,95

€ - 219

Totale kosten

E - 438

Besparing met P3 BESCHERMFOLIE

E 862

2

3

4
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