
 GMC Film - Reflektif Yansıtmalı Cam Filmi
 Reflektif cam filmi; evinizin veya iş yerinizin konfor seviyesini mükemmel bir şekil-
de arttırırken, aynı zamanda yapılarınızın dış kısmından bakıldığında mükemmel bir 
görsellik sağlayan çok amaçlı cam filmidir. GMC Film reflektif cam filmi, yüksek ısı 
engelleme, parlama azaltıcı, görüntü gizliliği ve UV ışınlarını engelleyen geri yansıtıcı 
özellikleri ile yüksek bir teknolojiye sahip olup, günün her saatinde her alanda rahat bir 
ortam oluşmasını sağlar. (Reflektif cam filmi aynı zamanda halk dilinde “aynalı – re-
flekte – yansıtmalı cam filmi” olarak da bilinmektedir.)

 Reflektif / Yansıtmalı cam filmleri genellikle masa başında çalışan personellerde baş 
ağrılarına ve verimlilik kaybına neden olan ışık ve parlaklık miktarını azaltmak için 
geliştirilmiştir. Bir başka yararı da, gündüz saatlerinde ekstra gizlilik sağlamasıdır. 
Reflektif cam filmleri ticari binalar dışında konut ortamlarında da gizlilik cam filmi 
olarak kullanılmaktadır.

 Aynı zamanda aynadaki gibi (görüntüyü geri yansıtan) benzer bir tasarımına sa-
hip olan reflektif cam filmi bir çok çeşitli alanlara gizlilik ve görsellik kazandırmaya 
yardımcı olacaktır.

 Reflektif cam filmi, cama gelen zararlı güneş ışınlarını, ekstra sıcaklıkları geri yansıtır 
ve sıcaklık farkını düzenlemede yardımcı olur. Aynı zamanda UV ışınının %99’unu 
engelleyerek çalışma eşyalarınızı, ev eşyalarınızı ve mobilyalarınızın daha uzun ömürlü 
olmasını sağlar.
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 Özellikleri

- Çizilmeye karşı oldukça dayanıklı ve 
kaliteli ürünlerdir.
- Reflektiv 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 / İş Yeri Alanları, Ev, Yüzme Havuzları, Üretim Alanları, Koridorlar, Toplantı 
Odaları, Yerleşim Alanları, Spor Salonları, Soyunma Odaları, Yönetim Odaları, Gizlilik 
Gerektiren Alanlar
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 Garanti Süresi
 GMC Film reflektiv 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.


