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Güzellik, Güvenlik ve Enerji Tasarrufu Sağlar

GMC Mimari Cam Filmleri eviniz ve işyeriniz için; 

Güzellik, güvenlik ve enerji tasarrufu sağlar. 

Bu ince film tabakası sayesinde evinizin ve 

işyerinizin ne kadar değiştiğine inanamayacaksınız. 

GMC Mimari Cam Filmi olarak farklı renklerde 

ya da farklı tonlarda dilediğiniz tasarımı 

size sınırsızca sunuyoruz.

GMC MİMARİ CAM FİLMİ
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GMC MİMARİ CAM FİLMİ

GMC Mimari Cam Filmi;

GMC Mimari Cam Filmleri eviniz ve işyeriniz için; 

Güzellik, güvenlik ve enerji tasarrufu sağlar. Bu ince film tabakası 

sayesinde evinizin ve işyerinizin ne kadar değiştiğine inanamayacaksınız. 

GMC Mimari Cam Filmi olarak farklı renklerde ya da farklı tonlarda

dilediğiniz tasarımı size sınırsızca sunuyoruz.

Enerji tasarrufu ve CO2 emisyonlarını azaltmak 

GMC 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 

Güneş ışınları evinizde bulunan; kumaş, mobilya, döşeme ve sanatsal 

ürünler, elektronik eşyalar gibi vb. bir çok ürüne zarar verebilir. 

GMC Mimari Cam Filmleri, ultraviyole ışınlarının zararlı ışınlarını 

engelleyerek eşyalarınızı gelecek yıllar içinde yeni görünümlü tutarak 

size yardımcı olmaya devam edecektir.

GMC Güvenlik Filmi

GMC Mimari Cam Filmi

GMC Dekoratif Cam Filmi

GMC Renkli Cam Filmi

GMC Yanmaz Cam Filmi
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Daha rahat bir çalışma ortamı 
GMC Mimari Cam Filmleri; bir binanın güneşli ve gölgeli alanları 
arasındaki sıcaklık farkını düzenlemede yardımcı olur. 
Ofis personellerinin daha rahat çalışabilmeleri için, kışın sıcak yazın 
serin bir ortamda ferahlık sağlar.

Solmaya karşı koruma 
Güneşin ultraviyole ışınlarının yol açtığı solma ve karartı, mobilya ve 
araç gereçler üzerinde eskimeye sebep olur. GMC Film ürünleri bu 
konuda size ve yapınıza %100 destek olarak ofis araç gereçlerinizi 
uzun yıllar koruma altında tutar.

Artırılmış güvenlik 
Kaza, saldırı, iş kazaları, afetler, tehlikeli sonuçlarından doğurur. 
GMC Mimari Cam Filmleri özellikle yaralanma ve maddi hasar riskini 
ciddi oranda azaltıyor, oluşabilecek hasarlarda camların dağılıp 
yaralanma riskini ortadan kaldırmak için özenle tasarlanmıştır.

Binanızın görünümünü geliştirmek 
GMC Mimari filmleri görsel çirkinliği ortadan kaldırarak ve düzgün 
bir görünüm oluşturarak bina dış cephelerinde de daha çekici bir
görüntü sağlar.
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Mimari Cam Filminin Avantajları
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