
Een betere omgeving, binnen en buiten.™

Op zoek naar enerzijds een zonnewerend en energiebesparend middel en 
anderzijds extra bescherming tegen inbraak liet de directie van het Brugse 
viersterrenhotel Hotel de’ Medici Solar Gard glasfolies installeren door Kris 
Vroman van Proglass.

Gelegen in het historische 
Brugge kampte Hotel de’ 
Medici al jaren met overdreven 
hitte bij zonnig weer, zowel 
in de kamers als in het 
Japans restaurant Koto, dat 
deel uitmaakt van het hotel. 
Technicus Serge Van de Walle 
die al negen jaar het hotel in 
goede banen leidt op technisch 
vlak is blij met de installatie. 
“Het is duidelijk dat we met het 
plaatsen van de zonnewerende 
Solar Gard producten drie maal 
hoog scoorden. We houden de 
warmte buiten, de temperatuur 
binnen blijft constant en de folie 
zorgt voor extra versteviging 
van de glazen wanden en 
vensters. Hierbij wordt inbreken 
via het stukslaan van de venster 
sterk vermoeilijkt, want bij 
glasbreuk worden de scherven 

Samenvatting 

Probleem:
Overdreven hitte bij zonnig weer 
Verhogen van de veiligheid

Oplossingen:
4 Mil Sterling 50 
7 Mil Clear

Aantal m² film:
120 m² (4 Mil Sterling 50)

80 m² (7 Mil Clear)

Voordelen:
Sterk vertragen of vermijden van 
inbraakpogingen

Constante binnentemperatuur

Beschermen van waardevolle 
voorwerpen tegen beschadiging en 
vervaging

door de folie samengehouden. 
Ook in de kamers werd het 
warmteprobleem opgelost met 
glasfolie. De folie weerkaatst de 
invallende zonnewarmte terug 
waardoor het binnenklimaat 
aangenamer wordt. In het 
restaurant werd een Clear 
Safety film geïnstalleerd om de 
veiligheid te garanderen. 

Vlotte installatie
De installatie wordt uitgevoerd 
door een speciaal hiervoor 
getrainde installateur. Men 
geniet daarenboven van 
degelijke garanties. 
Tot maar liefst 79% van alle 
zonne-energie kan geweerd 
worden wat zorgt voor 
een lager energieverbruik 
van koeltoestellen in het 
gebouw. Daarenboven wordt 

99% van de UV-straling 
tegengehouden waardoor 
waardevolle voorwerpen als 
tapijten, meubilair en onder 
andere kunstvoorwerpen 
worden beschermd tegen 
beschadiging en vervaging door 
de UV-starling. Het is duidelijk 
dat Solar Gard niet alleen 
ideaal is voor commerciële 
gebouwen maar ook voor 
winkels, ziekenhuizen, musea en 
restaurants.

Veiligheid 
General manager van Hotel 
de’ Medici Brugge, Patrick 
Jiang, is bijzonder tevreden 
met de installatie van Solar 
Gard: “Naast het zonnewerend 
effect ben ik vooral tevreden 
met het extra veiligheidsaspect. 
De folie houdt gebroken 

glas samen waardoor een 
inbraakpoging sterk vertraagd 
of vermeden wordt. Het 
glas gaat niet in duizenden 
stukjes in het rond vliegen. 
Hiermee beveiligden we niet 
alleen de benedenverdieping, 
maar ook de galerie, het 
volledige restaurant Koto 
en de ruim dertig kamers. 
Veiligheid is een van onze grote 
bekommernissen. Ik kan het 
iedereen aanbevelen.”

Veiligheidsfolies: Succesverhalen 

Hotel de’ Medici 
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