
 GMC Film - Ofis Cam Filmi
 GMC Film mimari cam filmleri kullanmak; enerji maliyetlerini düşürmek ve CO2 
emisyonlarını azaltmak için akıllı bir yoldur. Ürünlerimiz düşük maliyetli enerji tasar-
rufu sağlar, Bina güvenliği arttırır, müşteri konforunu arttırır, aylık ısıtma ve soğutma 
maliyetlerini azaltmak için firma sahiplerine yardımcı olma amaçlı tasarlanmıştır.

 GMC Film mimari cam filmleri; bir binanın güneşli ve gölgeli alanları arasındaki sı-
caklık farkını düzenlemede yardımcı olur. Ofis personellerinin daha rahat çalışabilmel-
eri için, kışın sıcak yazın serin bir ortamda ferahlık sağlar.

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

 Kaza, saldırı, iş kazaları, afetler tehlikeli sonuçlar doğurur. GMC Film mimari cam 
filmleri özellikle yaralanma ve maddi hasar riskini ciddi oranda azaltır. Dışarıdan ge-
lebilecek darplara karşı camı tek bir bütün olarak tutarak içeride bulunan kişilere karşı 
camı savurmadan, parçalara ayırmadan tek bir parça olarak kalmasını sağlar.

 GMC Film ofis 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.
- Ofis 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, Home Office Alanlar, İş yeri, Yönetici 
Odaları, Personel Odaları, Toplantı Odaları, Yerleşim Alanları
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 Garanti Süresi
 GMC Film ofis 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.


