
 GMC Film - Bina Cam Filmi
 GMC Film mimari cam filmleri eviniz ve iş yeriniz için; güzellik, güvenlik, dekora-
syon, konfor, gizlilik ve enerji tasarrufu sağlar. Bu ince film tabakası sayesinde evinizin 
ve iş yerinizin ne kadar değiştiğine inanamayacaksınız. GMC Film olarak, farklı ren-
klerde ya da farklı tonlarda dilediğiniz tasarımı size sınırsızca sunuyoruz.

 GMC Film mimari cam filmleri, abartılı klima maliyetlerini düşürerek, zararlı güneş 
ısısının %86’lık kısmını evinizin içine girmesine engel olur. Kış aylarında’da aynı cam 
filmi ısıtma maliyetlerini de azaltarak, iç ısıyı korumak içinde bütçenize yardımcı olur.

 Değerli mobilyalar ve eşyalarınızın ömrünü uzatın ve enerji tasarrufu yapın.

 Güneş ışınları evinizde bulunan; kumaş, mobilya, döşeme ve sanatsal ürünler, elek-
tronik eşyalar gibi vb. bir çok ürüne zarar verebilir. GMC Film mimari cam filmleri, ul-
traviyole ışınlarının zararlı ışınlarını engelleyerek eşyalarınızı gelecek yıllar içinde yeni 
görünümlü tutarak bütçenize yardımcı olmaya devam edecektir.

 GMC Film bina cam filmleri; olası bir yangın, patlama, saldırı vb. durumlarda oluşabi-
lecek hasarlara karşı 240° dereceye kadar yanmamaya dayanıklı ultra koruma ve güven-
lik sağlamaktadır.
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 Özellikleri

- Çizilmeye karşı oldukça dayanıklı ve 
kaliteli ürünlerdir.
- Bina cam filmi, gündüz gizliliğini 
maksimum düzeye getirir.
- Evinizin – Ofisinizin sıcaklığını daha 
stabil tutmak için güneşin ısısını 
yansıtır.
- Solmayı önlemek için cama gelen UV ışınlarının %99’unu engeller.
- Televizyonlarda veya monitörlerde rahatsız edici parlamayı azaltır.
- Tek veya çift bölmeli pencereler için güvenlidir.
- Birçok cam yüzeyine uygulanabilir ve etkilerini anında gösterir.

 Kullanım Alanları
 Ofis, Büro, Plaza, İş Yeri / Dükkan / Mağaza, Apartman, Avm, Fabrika, Hastane, Ko-
nut, Okul, Otel, Plaza, Rezidans, Villa, Yurt, Yazlık
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 Garanti Süresi
 GMC Film bina cam filmi uygulama yapılan alana göre değişiklik gösterir.
Türkiye genelindeki bütün bayilerimiz de geçerli olan garanti belgesi ile size teslim 
edilir.

 Uygulama Süresi
 Yapınızın durumuna göre değişiklik gösterir.

 Eğitimli Personel
 GMC Film bayilerinde gerçekleştireceğiniz tüm uygulama hizmetleri, profesyonel 
eğitimini tamamlamış master teknisyenler tarafından titizlikle uygulanır.


