
VEJEN TIL ET SIKKERT OG 
BEHAGELIGT ARBEJDSMILJØ



Optimering af menneskelige og økonomiske ressourcer får stigende opmærksomhed i disse år.  
Forventning om gode rammer som indeklima, arbejdsergonomi og de generelle omgivelser på arbejds-
pladsen udfordres konstant af de daglige brugere. Det stiller store krav til bygningsansvarlige om at 
kunne skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø, under hensyntagen til midlerne stillet til rådighed. 

Om BBN Nordic
Med bygningen som omdrejningspunkt har BBN Nordic specialiseret sig i rådgivning, salg og installering  
af løsninger der hjælper virksomheder med at løse og optimere ovenstående problematikker omkring 
indeklima og arbejdsmiljø. BBN Nordic har eksisteret siden1988, og har i dag et dybdegående kend-
skab til alle produktområder som afspejler sig i en professionel og troværdig rådgivning og kommuni-
kation til markedet.

BBN Nordic udfører alle typer projekter til bygningstyper i hele Danmark samt Sydsverige fra loka-
tioner i henholdsvis København, Århus og Malmø. Et team af egne autoriserede montører sikrer 
korrekt og ensartet høj kvalitet af det udførte arbejde, som der efterfølgende udstedes garanti på. 

BBN Nordic har i dag opnået en stærk position på markedet. Produktviden, hurtig responstid, flek-
sibilitet og tilpasningsevne til markedsbehov prioriteres særligt højt. 

BBN Nordic samarbejder udelukkende med leverandører af kvalitetsprodukter som tilbyder en lang 
omfattende garanti.

Dette katalog giver inspiration og information om hvordan BBN Nordic kan hjælpe din virksomhed 
mod et bedre indeklima og samtidig få del i de besparelser som efterfølgende kan opnås!
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BBN Nordic markedsfører, sælger og monterer et bredt sortiment af kvalitets vinduesfilm til alle 
bygninger. Vinduesfilm og solfilm kan være med til at løse følgende problemstillinger:

• For højt varmeindfald fra solen gennem vinduer – både facadeglas og ovenlys

• Isolerende effekt

• Blændende og reflekterende stråler fra solen

• For kraftigt lysindfald

• Falmning af inventar, interiør, tøj, møbler osv.

• Afskærmning

SOLFILM TIL BYGNINGER, FACADE 
GLAS SAMT OVENLYS

Effekten ved investering og opsætning af solfilm kan være rigtig god – men det kræver den rigtige rådgiv-
ning og valg af produkt til hver enkelt bygning og glastype. Der er flere både interne og eksterne forhold 
der spiller en rolle i forbindelse med udbyttet for den enkelte virksomhed. Derfor prioterer BBN Nordic en 
seriøs og professionel rådgivning omkring valg af endelig løsning. Med vinduesfilm på ruden kan opnås en 
total varmeafvisning på helt op til 85%. BBN Nordic har flere referencer fra virksomheder som har  
oplevet et stort udbytte fra solfilm med varmeindfaldsreduktioner på helt op til 15 grader.

Udover at løse problemer med varmeindfald og evt. blænding i bygninger er der yderligere   
dokumenterede fordele:

• Økonomisk attraktiv løsning i forhold til andre foranstaltninger mod varmeproblematikker. 

• Der kan i mange tilfælde opnås driftsbesparelser (mindre behov for nedkøling af lokaler)

• Man blokerer ikke for udsyn og udsigten gennem vinduerne

• Lang holdbarhed

• Garanti på op til 15 år (indvendig monteret solfilm) (5-10 år på udvendig monteret solfilm)

• Hindrer indkig udefra

EFFEKT OG VIRKNING MED SOLFILM
TEMPERATUR MÅLINGER
Opsætning af temperaturloggere og måling af 
ændring i varmeindfald og rumtemperaturer. 
Der logges primært fra april til august måned 
hvor antallet af soltimer er størst. Efterfølgen-
de udarbejdes en rapport med grafer og info 
baseret på resultaterne.

ENERGI BESPARELSES BEREGNING
Denne ydelse tilbydes primært større pro-
jekter over 200 kvm. for at give et billede af 
de forventede besparelse på energiforbruget 
(primært sommerhalvår) og tilbagebetalings-
periode ved investering i solfilm. Behovet for 
nedkøling i sommerhalvåret vil i nogle tilfælde 
have en betydelig effekt – i positiv retning – på 
omkostninger til energi (kwh). Denne ydelse 
omfatter også beregning af ændret g-faktor 
værdi på glasset med solfilm.

TERMISK SPRÆNGNING – STRESS TEST
Bestemte vindueskonstruktioner og visse inter-
ne og eksterne forhold kan medføre en for høj 
varmeabsorbering i glasset med solfilm. Derfor 
er det altid vigtigt at besigtige bygningen for at 
fastlægge glastypen og de interne og eksterne 
forhold før valg og anbefaling af filmtype.  
I visse – sjælne tilfælde – frarådes montage af 
solfilm såfremt risikoen for termisk sprængning 
er til stede. Typisk vil en indvendig montage på 
3-lags glas altid frarådes!

GARANTI CERTIFIKAT
BBN Nordic udsteder på alle  løsninger en 
total garanti. Efter arbejdets afslutning frem-
sendes skriftligt garantibevis indeholdende 
relevante informationer om produkt og projekt 
beskrivelse som skal opbevares af kunden.

BBN Nordic ønsker det bedst mulige grundlag og dokumentation forinden der træffes beslutning om inve-
stering i en produktløsning til bygningen. Derfor tilbydes en lang række serviceydelser som bl.a omfatter:
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Autoriseret 3M Prestige/ScotchshieldTM forhandler og montør

PROFESSIONEL RÅDGIVNING =   
DIN SIKKERHED



Den unikke Prestige solfilm serie fra 3M består af 4 forskellige typer. Prestige 70 til indvendig 
montage på enkeltlagsruder og 2 lags termoruder uden lavenergicoatning.

Prestige 90E, Prestige 70E samt Prestige 40E til udvendig montage på ruden.    
Disse filmtyper er de mest anvendte i vores sortiment, idet de kan anvendes     
på stort set alt slags glas og giver følgende fordele:

• Meget høj varmeafvisning/optimal reduktion af g-værdi

• Indeholder ikke metal, spejler ikke og øger ikke refleksionen i glasset

• Meget lav varmeabsorbering dvs varmen ledes væk fra glasset

• Bevarer lysindfald i rummet – glasklare løsninger

• Forstyrrer ikke mobil- og wifisignaler

• Ændrer ikke bygningens udseende

• Modvirker falmning

3M PRESTIGE SOLFILM –     
DEN GLASKLARE LØSNING

I dag monteres stort set al film på udvendig side af ruderne for bedst mulige effekt og for at undgå 
termiske sprængninger i glasset. Vi beregner den ændrede varmetransmission (g-faktor værdi) på alle 
glastyper påsat solfilm, således glassets opbygning og solfilmens egnethed hertil tages i betragtning.

Der ydes helt op til 15 års total garanti på Prestige serien. BBN Nordic er autoriseret montør af 3M 
Prestige solfilm.
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Autoriseret 3M Prestige/ScotchshieldTM forhandler og montør
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Ved montage af 3M Prestige solfilm kan opnås varmeindfaldsreduktion på op til 15 grader.
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Sikkerhedsfilm er oftest helt glasklare vinduesfilm som monteres på indersiden af ruden. Sikkerheds-
film øger brudstyrken i glasset og fås i forskellige varianter afhængig af, hvilken sikringsklassificering 
der ønskes. Afhængig af eksisterende glaskonstruktion vælges egnet sikkerhedsfilm for den ønskede 
virkning og effekt. 

Montage af sikkerhedsfilm på glas giver følgende fordele:

• Diskret foranstaltning mod indbrud/hærværk/trykpåvirkning

• Undgå at skifte hele ruder til sikkerhedsglas

• Minimerer flyvende glassplinter ved eksplosioner/trykpåvirkninger

• Forstærker og styrker glasset

• Økonomisk attraktiv løsning 

• Ændrer ikke lysindfald og bygningens udseende

• Mindsker falmning

• Antisplintsikrings effekt

• Ridsefri overflade

SIKKERHEDSFILM TIL BYGNINGER

De unikke specielt udviklede 3M sikkerhedsfilm Ultra S600 og Ultra S800 anvendes mod tryk-
påvirkning fra eksplosioner. For at forstærke hele vindueskonstruktionen er det vigtigt at filmen 
kantforsegles med en kraftig sikkerhedsfuge i karmen efterfølgende.

Sikkerhedsfilm kan også anvendes som antiridsebelægning på glas, som UV beskyttelse af inte-
riør eller opgradering af glas til lovkrævet sikkerhedsglas i forbindelse med fødevareproduktion, 
storkøkkener, kantiner o.lign.

Der ydes op til 15 års total garanti. BBN Nordic er autoriseret montør af 3M sikkerhedsfilm  
og har udført mange store projekter i ind- og udland. 

Ved større projekter tilbydes simulering af trykpåvirkning ved eksplosioner og risikovurdering 
heraf for at fastslå hvilke facader der er mest udsatte.

”3M ultra serien beskytter liv og reducerer skader 
på inventar og udstyr” 
Konstruktionen af den patenterede multilagsfilm er mange 
gange stærkere og mere resistent end almindelig film   
med samme tykkelse!

3M ScotchshieldTM ultra S600 og ultra S800 sikkerhedsfilm er certificeret og imødekommer 
brudstyrke krav i henhold til EN12600. Begge film typer er klasse-A brandcertificeret i henhold til 
ASTME84. Ultra S800 er EN356 godkendt.



BBN Nordic leverer og installerer dekorationsfolier til vinduer, ruder og glasvægge. Folie er en  
attraktiv og økonomisk god løsning, som udover lang holdbarhed, giver en unik mulighed for lø-
bende ændringer af design hvis behovet opstår. 

Til glas anvendes ofte matteret folie som afskærmning da den type folie stadig tillader et højt 
lysindfald på helt op til 90% og derved gås der ikke på kompromis med belysningskravene til et 
kontormiljø. Folieløsningerne kan også leveres i individuelle farver og designs med udskæringer 
såsom logo, prikker el. striber, hvor det kun er fantasien der sætter begrænsningerne.

Dekorationsfolie til glas kan anvendes til:

• Dekorering af glasvægge

• Afskærmning af rum

• Diskretion af mødelokaler og kontorer

• Profilering af virksomhed, produkter eller budskaber

• Personsikkerhed

• Blockout af lysindfald

• Hindring af indkig/udkig

DEKORATIONSFOLIER TIL GLAS
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Baseret på lang erfaring og mange referencer kan BBN Nordic være behjælpelig med gode ideer 
og inspiration til den helt rigtige løsning og eventuelt være behjælpelig med at udarbejde layout 
forslag til hjælp for endelig beslutningstagen.

Folie kan også anvendes på mange andre flader end glas, hvor spekteret for anvendelsesmuligheder er 
særdeles omfangsrigt grundet det brede udvalg af folieprodukter som indeholder naturtro dessiner i 
almindelige matte og blanke farver, træ, metallic, carbon, tapet, marmor, stof, læder osv.

Dekorationsfolie til plane flader kan bl.a. anvendes til:

• Dekorering / profilering af virksomhed, produkter eller budskaber på vægge og gulve

• Vejvisning f.eks. på hospitaler, skadestuer, lagre o.lign..

• Sikkerhedsmarkering på gulve, trapper og ramper.

• Renovering af gamle og slidte paneler, f.eks. døre, diske, elevatorer, vægge o.lign.

• Reparation af slidte whiteboard tavler, evt. tilføje magnetisme

• Etablering af nye integrerede whiteboard tavler evt. med magnetisme

• Graffitibeskyttelse / bildekorationer

DEKORATIONSFOLIER TIL PLANE
FLADER GENERELT

På en lang række af områder kan folieløsninger erstatte maling, køb af nyt inventar og dyre 
renoveringer generelt. Samtidig kan brugerne af bygningen slippe for den naturlige larm fra 
håndværkere i forbindelse med almindelige renoveringer af  f.eks. kontorlokaler/ elevatorer/ 
gangarealer/ butikker o.lign. BBN Nordic kan tilbyde op til 10 års garanti på disse løsninger.
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PERSIENNER

Persienner fås i forskellige modeller og lamelmaterialer. Vi leverer primært persienner i alulameller 
som kan laves i flere bredder, men fås også i træ. Overkasse kan ligeledes vælges i flere designs og 
farver som passer til lameller og miljøet. 

Der kan leveres sidelister med persiennerne således at der opnås en mere integreret løsning og 
forbedret afskærmningseffekt.

INDVENDIG SOLAFSKÆRMNING
Traditionel solafskærmning i nye designs og med nye funktionsmuligheder. BBN Nordic leverer og 
installerer indvendig solafskærmning som omfatter følgende produktgrupper:

LAMELGARDINER

Lamelgardiner indeholder mere end 180 farver i forskellige stoftyper, aluminium og kunststof. Med de 
unikke design og fleksible produktionsmuligheder kan disse løsninger give indretningen et stilfuldt løft.

Stoffernes egenskaber tilbyder mange komfortmuligheder såsom varmeafvisning, mørklægning, fugt- 
afvisning og blændingsreduktion. Lamelgardinerne fås også med motor og fjernbetjening.

Kan leveres til vinduespartier med specielle former. Styrefunktionerne er også meget alsidige og  
vælges således det passer bedst muligt i forhold til indretning og placering.

PLISSEGARDINER
Plissegardiner fås i 6 forskellige udgaver med en lang række af unikke plissestoffer med forskellige 
funktioner og design. Udover solafskærmning fås plissegardiner med mørklægningsstof eller et  
varmereducerende lag for øget komfort.

Cordless plisseer leveres uden betjeningssnore! Snorene ses ikke (duette stof) og der er ikke op-
trækssnore som skæmmer det visuelle udtryk i vinduet. Ved et let træk i bundlisten kan gardinet 
skubbes op og ned.

Smartcord plisse er et betjeningssystem som består af en oprullelig snoremekanisme. Snorene 
bevæger sig jævnt og hæver/sænker plissegardinet med stor lethed.

RULLEGARDINER

BBN Nordic’s løsninger indenfor rullegardiner omfatter unikt tilbehør, skønne farver, smukt design og natur-
inspirerede stoffer. Udfra det store farve- og materialeudvalg, kan du vælge din favoritfarve og kvalitet der 
passer til indretningen og opgaven.

Rullegardiner leveres med kædetræk som placeres hvor det funktionsmæssigt passer bedst. Rullegardiner 
er stadig yderst populære og med de mange nye stoftyper og designs tilbydes nu endnu flere muligheder 
for, at finde en løsning som passer ind til ethvert miljø.

Rullegardiner kan leveres med forskellige bundlister og afslutninger som kan aftales efter ønske.
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Valg af korrekt måttesystem giver bygningen et flot og indbydende indgangsparti. Derudover kan 
der opnås åbenlyse fordele som mindre vedligehold af gulve og indendørs arealer og besparelser 
på driftsudgifter til f.eks. rengøring og lejeudgifter til måtter. 

Ved leje af indgangsmåtter kontraktbindes man  typisk for 3-4 år ad gangen. Erfaring fra tidligere 
referencer viser, at der ved overgang fra leje- til eje-løsning typisk spares penge på driftsbudgettet 
allerede efter år 1. Da der gives helt op til 5 års holdbarhed på visse af måttetyperne er der  
mulighed for at spare helt op til 80%!. 

BBN Nordic rådgiver om det korrekte valg af måttesystem og derved også besparelsesmuligheder 
ud fra et bredt sortiment af kvalitetsmåtter til professionelt brug hos erhvervsvirksomheder og 
offentlige institutioner.

Sortimentet omfatter:

• Løse indgangsmåtter til lav, mellem og høj trafik

• Faste integrerede måtter til nedsænkninger eller væg-til-væg

• Specielt tilpassede løse måtter med kanter

• Modulmåtter og alu-profil måtter til rammer

• Skrabe- og skridsikre måtter til indvendig og udvendig brug

• Logomåtter

MÅTTER TIL INDGANGE

BBN Nordic markedsfører et af markedets bredeste sortimenter indenfor aflastningsmåtter, fra 
nogle af de ledende brands på markedet 3M og Notrax. Alle produkterne er rengøringsvenlige, 
brandklassetestet som flammehæmmende, fri for for DOP, DMF, silicone og tungmetaller.

I mange brancher er medarbejderne nødt til at arbejde imens de står op, går rundt eller bærer 
ting. Eksperter er enige om, at aflastningsmåtter kan forbedre produktiviteten og medarbejder-
tilfredsheden og samtidigt reducere fravær og kroniske sygdomme relateret til en hverdag, hvor 
man står op det meste af tiden. 

Ved brug af aflastningsmåtter kan der opnås en lang række fordele på den daglige arbejdsplads. 
Mulige anvendelsesområder kan være kontorer, butikker, produktioner, lagre, værksteder, institu-
tioner, svømmehaller, storkøkkener osv.

Kompetent rådgivning sikrer den bedste løsning til den eksakte opgave, hvor flg. punkter er en 
vigtig del at adressere i rådgivningsprocessen:

• Vådt/tørt miljø?
• Daglig belastning af fødder, lægge, lænd og ryg?
• Skridsikring?
• Bakterier/olier/kemikalier/svejsegnister?
• Antistatisk?
• Kulde/varme?
• Individuel tilpasning?

• Økonomi?

Egne autoriserede montører tilpasser måtterne på stedet og sørger for rengøring forinden samt 
bortkørsel af eksisterende belægning hvis dette ønskes. 

Alle produkter leveres i kvalitetsmaterialer fra førende producenter og er udviklet så de nemt kan 
rengøres i forbindelse med den daglige rengøring. Produkterne har en meget kort tørretid i våde 
perioder. Valg af måttesystem vurderes efter trafik- og skidtbelastning.

ERGONOMISKE AFLASTNINGSMÅTTER



SJÆLLAND
Nyholms Allé 24
2610 Rødovre

JYLLAND/FYN
Rundbjergvej 11F

8381 Tilst

SVERIGE
Satelitvägen 16

245-34 Staffanstorp
Malmø

KONTAKT
Ønsker din virksomhed yderligere information, 
brochurer, datablade, uforpligtende konsulent-
besøg eller rådgivning så kontakt os på: 

Mail: info@bbnnordic.dk 
Tlf.: 36 46 84 16 

Besøg vores hjemmeside www.bbnnordic.dk 
for yderligere information og inspiration.


