
Multifilm weert de warmte net zo goed als 
een buitenzonwering, zorgt voor een optimale 
lichtwering of verduistering, geeft een goed 
doorzicht en bespaart energie, in de zomer 
én in de winter. Bij de montage zijn geen 
steigers of hoogwerkers nodig. De cassettes 
zijn eenvoudig van binnenuit te monteren, dus 
onafhankelijk van regen of wind. De binnen-

zonwering behoeft om deze reden ook geen 
onderhoud. Het product is oerdegelijk en gaat 
een gebouwleven lang mee. Alle produc-
ten worden op maat gemaakt. Eén van de 
bekendste en meest toegepaste producten is 
het transparante rolgordijn type Classic Line, 
het rolgordijn mét schoonmaakborstel geïnte-
greerd in de cassette.

Alle voordelen van buitenzonwering 
én binnenzonwering in één product
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? De Leeuw BV combineert de 
voordelen van buitenzonwering én binnenzonwering in één product: Multi-
film. Deze binnenzonwering is uitermate geschikt voor zowel nieuwbouw als 
renovatie. Eenvoudig van binnen te monteren, onderhoudsvrij, en leverbaar in 
diverse uitvoeringen zoals rolgordijnen, paneelgordijnen en lamelsystemen.
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Gelijkwaardigheidsverklaring
Multifilm is gelijkwaardig te beschouwen 
aan buitenzonwering conform NEN 
7120. Agentschap.nl heeft onlangs haar 
naam gewijzigd in RVO. Alle gelijkwaar-
digheidsverklaringen van welk product 
dan ook staan geregistreerd in een 
officiële databank welke oorspronkelijk 
opgezet is door het Agentschap.nl maar 
sinds 1 januari 2014 overgeheveld is 
naar een andere partij: Bureau Controle 
en Registratie Gelijkwaardigheid B.V.

'Dankzij de kennis en 

ervaring van onze 

zonweringsspecialisten 

werd voor elk raam een 

oplossing gevonden'

introduceerden. Testrapporten, proefopstellin-
gen en ervaringen van bestaande gebruikers 
toonden dit ook aan. Al onze inspanningen 
zijn al enige jaren geleden beloond met de 
formele gelijkwaardigheidsverklaring van het 
Agentschap NL. Multifilm is gelijkwaardig te 
beschouwen aan buitenzonwering conform 
NEN 7120.” 

Bewoner met de meeste kritiek 
overtuigd
Deltares is een bijzonder project waarbij 
Multifilm is toegepast. Daarbij is een einde 
gemaakt aan hinderlijke schitteringen. De 
Leeuw BV monteerde daar 350 rolgordijnen. 
Elk raam van het kantoor van Deltares is 
anders, alleen de raamhoogte is gelijk. Bakker 
licht toe: “Sommige ramen zijn trapeziumvor-
mig en/of maken een hoek die groter is dan 
90 graden ten opzichte van de vloer. Vooral de 
bochten in de gevelbouw vormden een waar 
huzarenstukje. Dankzij de kennis en ervaring 
van onze zonweringsspecialisten werd voor 
elk raam een oplossing gevonden. 
Het is helemaal goed gegaan.” 

Multifilm wordt ook gepast in de woningbouw, 
bijvoorbeeld bij zorgwoningen. Ook hiervoor 
biedt De Leeuw praktische oplossingen. Net 
zoals bij veel andere projecten, is daarbij 
gekozen voor een proefplaatsing. Bakker: 
“Om de bewoners te overtuigen van de 
werking, werd bij de bewoner die de meeste 
kritiek had de eerste cassette geplaatst. Deze 
bewoner was zo enthousiast over de werking 
dat ook andere bewoners deze zonwering 
wilden hebben. Kortom, wederom een leuk 
project en een tevreden opdrachtgever.”   ❚

Bea Bakker zegt namens De Leeuw: “Dat 
Multifilm als enige binnenzonwering net zo 
goed werkt als buitenzonwering weten wij 
al sinds wij het product dertig jaar geleden 

12 13

ArtikelnaamArtikelnaam


