
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadens enda äkta PRISMAFILM 

Speciellt anpassad för NORDISKT KLIMAT 

Produktblad 

STATIC FIX® 

FÖNSTERFILM 

Insynsskydd och dekoration 

 

STATIC FIX är originalfilmen som överträffar dina förväntningar.  

Se upp för kopior med liknande mönster och namn. 

STATIC FIX marknadens största utbud av mönster och varianter. 

Våra två serier SILVERLINE och BASIC är lågt prissatta utan att ge 

avkall på kvalité och prestanda. 

STATIC FIX sätts enkelt upp, eller tas ner. Fäster helt utan klister.  

STATIC FIX uppfyller EU:s REACH regler på giftfrihet.  

STATIC FIX har dubbelt UV-skydd. Filmen skyddar dig, dina 

möbler och växter från skadligt UV-ljus. Filmen är också i sig 

skyddad mot nedbrytning av solljus (bleks inte, ändrar inte färg, 

torkar inte ut, tappar inte sin fästförmåga). 

STATIC FIX tål nordiskt klimat ner till -40 ̊C. Filmen sitter därför 

garanterat kvar året runt, oberoende av temperaturskiftningar.                      

När andra filmer faller ner eller behöver tejpas upp är du extra 

glad för att du köpt eller är återförsäljare för STATIC FIX. 

STATIC FIX är marknadens kanske tjockaste film (0,28-0,33mm). 

Tjockleken gör filmen lätt att sätta upp. Filmens mönster blir extra 

snygga (3-D) samt bryter ljuset likt äkta slipat glas eller kristall.  

STATIC FIX används på insidan av fönster i bostäder, kontor, 

uterum, bastu, bilar, fritidsfordon, badhus, sportanläggningar, 

sjukhus eller varhelst man vill ha ett snyggt dekorativt insynsskydd. 

STATIC FIX säljs till kund per löpmeter från 20m rullar eller i 

färdiga konsumentförpackningar på 2m. Bredd 45 eller 90cm.  

STATIC FIX importeras exklusivt, till Sverige, Danmark, Norge och 

Finland av Crossborder International AB.                                 

Besök gärna vår hemsida och låt dig inspireras av mängder av 

filmer i olika mönster.  

Vänligen kontakta Crossborder för mer information. 

 

 

Crossborder International AB 

Leverantörsvägen 4 

187 66 Täby 

SWEDEN 

Phone: +46 (0) 8 590 77 660 

Fax: +46 (0) 8 590 77 662  
info@crossborderinternational.com 

www.StaticFix.se 

 
 

Exklusiv importör/grossist 
Crossborder International AB 
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