Solafskærmning uden striber
Efter mere end 10 år med karakteristiske striber i MicroShades
solafskærmende ruder, er striberne snart fortid
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At de karakteristiske striber, hvor solafskærmningsløsningen var limet på glasset, nu kan
undværes fra de solafskærmende ruder, er
resultatet af flere års produktudvikling og laboratoriearbejde. Ud over at fjerne striberne
skal udviklingen også bidrage til, at prisen på
ruderne falder, beretter salgsdirektør Christian
Lygum.

Teknikken i ruderne
Solafskærmningen i både de nye og de eksisterende ruder fungerer efter samme princip.
Beskyttet inde i termoruden monteres en tynd
film med en række små huller. MicroShade kalder også filmen for mikrolameller, da den har
samme funktion som typiske lameller, nemlig
at skygge for solen på de varme sommerdage.
Hullerne i filmen er lavet, så solens stråler
kan komme gennem ruderne, når solen står

På billederne kan der fornemmes samlinger, som er tættere end nye ruder vil have. Det skyldes, at disse
ruder er fremstillet på en testmaskine, der blot er i stand til at montere 300mm brede foliebaner.
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De nye ruder
De nye ruder, der netop er kommet på marke-
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Det er ikke kun vedhæftning og visuelt, der
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