
solfilm / säkerhetsfilm / dekorationsfilm/mattor - mattsystem

inspirainspiration

in
in

http://www.bbnnordic.se


L  om BBn nordic aB sid  3

L  3M Traditionell solfilm sid  4-5 

L  3M Prestige solfilm sid  6-7

L  3M Säkerhetsfilm sid  8-9

L  3M Dekorationsfilm sid  10-11

L  3M Mattor, lösa sid  12-13

L  3M Mattor till nedsänkningar sid  14-15

solfilm / säkerhetsfilm / dekorationsfilm/mattor - mattsystem



3

BBn nordic är ett dotterbolag till do trading i danmark. 
DO Trading etablerades 1988 och har sedan starten haft en stor positiv tillväxt. 
Under mer än 25 år har vi haft ett nära samarbete med 3M. Vår långa erfarenhet har gjort oss till 
experter på rådgivning inom industri och bygg.

Våra största tillväxtområden är försäljning och montering av 3M sol- och säkerhetsfilm, samt 3M 
mattsystem. 
Våra erfarenheter inom dessa områden är välkända i branschen och idag är vi 3Ms överlägset största 
återförsäljare av 3M sol- och säkerhetsfilm i Norden och vi ligger även i topp 5 i Europa. 

Under 2013 har vi även etablerat BBN Nordic AB med huvudkontor i Sverige. 
Det här företaget ska enbart koncentrera sig på försäljning av 3M sol- och säkerhetsfilm och 3M 
mattsystem.

Alla våra medarbetare har flera års erfarenhet och besitter massor av kunskap och know-how som de 
gärna delar med sig av. 

» Kontakta oss och få hjälp till ditt projekt

BBN Nordic - deN största 
leveraNtöreN av sol- och 
säkerhetfilmer för Bygg-
Nader i skaNdiNavieN

DO Trading i Danmark
http://www.dotrading.dk
http://www.bbnnordic.se
http://www.bbnnordic.se
http://www.dotrading.dk
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3M silver 15 Exterior monterad på takfönster i köpcentrum.

3M Neutral 35 Exterior monterad på ett rådhus.

3M traditioneLL soLfiLM
BBn nordic sälJer och laGerfÖr hela 3m:s omfattande
sortiment inom solfilm till ByGGnader.

 De här fördelarna får du med solfilm:
 
L   Skydd mot solens strålar och energibesparing genom 

nedkylning av lokalerna.

L    Ökad effektivitet bland dina medarbetare.
Mindre problem med värmen eller bländande solstrålar  
som stör på din arbetsplats.

L   Bättre stöldsäkring och avskildhet. Förhindrar att folk 
ser in på arbetsplatsen.

 före montering

 efter montering

http://www.bbnnordic.se
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UttaLande frÅn BeLLa Center:
”Vi har haft nöjet att ha DO Trading ApS som underen-
treprenör på ett stort projekt för Bella Center, där en del 
av entreprenaden var att montera solfilm på takfönster i 
centerhallen och hall B.
förtaget höll alla avtal och utförde arbetet mycket pro-
fessionellt.
Vi kan varmt rekommendera andra företag att samar-
beta med förtaget.”

Tony Jønsson, Energikonsult, TAC A/S

UttaLande frÅn BeLLa Center:
” DO Trading ApS har utfört ett enormt arbete på 
ett exemplariskt sätt och var under hela processen 
mycket professionella och höll alla de avtal vi hade 
med dem.
De såg till att arbetet utfördes med minsta möjliga 
störningar av den dagliga driften. Uppsättningen 
av solfilmen och alla de andra gröna åtgärderna har 
bidragit till att skapa ett bättre inomhusklimat på 
Bella Center. Det har alltid varit viktigt för Bella 
Center att framstå som ett mycket ljust och grönt 
ställe. Därför finns det mycket glas så att ljuset 
kan komma in. Uppsättningen av solfilmen har 
gett Bella Center ett nytt och modernare utseende i 
centerhallen jämfört med de gardiner som tidigare 
användes för att skärma av mot solens bländande 
strålar.”

Jan Willy, servicechef, Bella Center

3M traditioneLL soLfiLM danMarKs HittiLLs stÖrsta soLfiLMsUppdraG 
7 500 M2 soLfiLM Monterad BÅde Ut- oCH inVÄndiGt pÅ BeLLa Center i KÖpenHaMn

före montering

 efter montering - utifrån och inifrån
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3M prestiGe 70 soLfiLM
3M PRESTIGE 70 SOLFILM KAN LÖSA DITT VÄRMEPROBLEM
 

L   Reducerar värmen med upp till 71%.

L   Förbättrar inomhusklimatet - ger välbefinnande.

L   Filmen är klar och syns inte på glaset.

L  Inga förhållningsregler vad gäller fönsterputsning och underhåll.

L  Upp till 15 års skriftlig garanti.

3M Prestige 70 solfilm - nu både till in- och utvändig montering.
Filmen är uppbyggd med hjälp av nanoteknologi och är mycket uppskattad av kunder och arkitekter  
då den effektivt bidrar till att lösa värmeproblem utan att förändra utseendet på byggnader.
 
Vid utvändig montering blir det ett markant högre skydd mot värmen.
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Visste dU att………
L   Möbler och konst bleks snabbare när de utsätts för 

solljus
L   Det är fyra gånger dyrare att kyla ned än att värma 

upp

Stora glaspartier ger ett härligt ljus i bostaden och 
med utsikt mot vattnet och solnedgången känns det 
nästan som paradiset

Stora glaspartier kan emellertid även ge värmepro-
blem och ett dåligt inomhusklimat när solen ”gassar” 
in genom fönstren.

”Jag upplevde samarbetet med förtaget rakt igenom 
professionellt. De utförde ett effektivt arbete och 
höll alla våra avtal.  Jag rekommenderar gärna 
DO Trading ApS till andra projekt.” Niels Jørgen 
Düring

Arkitektfirmaet HS rådgivning

3M Prestige 70 monterad på vårdhem - 265 m2
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VÄLJ RÄTT SÄKERHETSFILM TILL DINA FÖNSTER 

Du får de här fördelarna:
 
L   Blekning reduceras utan att filmen syns på rutan. 

Filmerna stänger ute 99 % av de skadliga UV-strålarna.

L   Säkrar din byggnad mot stöld och skadegörelse. 
Filmerna fördröjer genomträngning betydligt, 
är snabba att installera, ger ingen synförvrängning  
och har stor förebyggande verkan.

L   Minimerar skador vid olyckor och attentat och minimerar 
personskador genom att glaset hålls fast.

Ta ett seriöst samtal med oss om er framtida säkerhet.  
Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för er.
 
BBN Nordic levererar gärna kompletta säkerhetslösningar  
där t.ex. skottsäkert glas, säkerhetsdörrar osv. ingår.

3M sÄKerHetsfiLM

solfilm / säkerhetsfilm / dekorationsfilm/mattor - mattsystem

3m UltrAtm S600 säkerhetsfilm monterad 
på det högra glaset. 1 kg sprängdeg har deto-
nerat 3 meter från glaset.

Var vill du helst stå när olyckan inträffar?

Hos CBB Mobil hade man både ett värme- 
problem och ett säkerhetsproblem.
Värmeproblemet löstes med 3M Neutral 35 
Exterior och säkerhetsproblemet löstes med 
3M Safety S140.

http://www.bbnnordic.se
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3M Safety S40 säker-
hetsfilm monterad 
invändigt på glaset 
i elefantburarna på 
Köpenhamns ZOO. 
Detta skyddar pa-
noramafönstren mot 
elefanternas snablar.

3M ULTRA600TM säkerhetsfilm 
installerad i en förskola
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3M deKorationsfiLM/foLie
3M:S STORA SORTIMENT AV DEKORATIONSFILM SÄLJS OCH  
MONTERAS AV BBN NORDIC

 
Med dekorationsfilm kan du få:
 
L   Privatliv - men fortfarande mycket solljus.

L   arkitektoniska lösningar med 3m fasaratm dekorationsfilm.

L   Skräddarsydda lösningar med eget grafiskt upplägg.

3M är en ledande aktör på marknaden för folie.
 
BBN Nordic bearbetar och monterar alla folieuppdrag med folie från 3M:s  
stora kvalitetssortiment.

Dekorationsfilm med logotyp monterad hos Bach-gruppen,  
St. Kongensgade - Köpenhamn

Text och logotyp monterad för  
Rødovre Centrum i samband  
med ett evenemang.10

http://www.bbnnordic.se
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3M deKorationsfiLM/foLie

Kreativ lösning på fritidshemmet Universet,  
där man ville ha en avskärmning men där bar-
nen fortfarande kunde se ut.

Dekorationsfilm monterad som avskärmning 
mellan två rum på en restaurang.

Dekorationsfilm i mönster uppsatt hos Danisco
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3M Mattor LÖsa
VÄLJ BLAND SVERIGES STÖRSTA URVAL OCH FÅ RÅDGIVNING  
OCH MONTERING AV LANDETS MEST ERFARNA INOM OMRÅDET:

L   Mattor inomhus:  Mattor för alla ändamål, håller kvar vatten/smuts.
L   Mattor utomhus:  Fantastiska mattor, stoppa smutsen innan den kommer in i huset.
L   mattor till nedsänkning: marknadens bästa mattor och garanti.
L   Logomattor:  Gör din firma mer synlig.
L   Avlastningsmattor:  Skyddar mot ryggproblem och fallskador.
L   Glidsäkra mattor:   Skyddar mot ryggproblem och fallskador. 

Vi ger dig upp till 5 års garanti!

- Dessutom får du professionell monteringsservice.

VISSTE DU ATT………

L    -mattan 3m nomadtm Aqua 8500
kan absorbera och rymma 5,5 l.  
vatten per m2 matta.

L   80 % av den smuts som kommer in 
i en byggnad via entrén kan stoppas  
med en effektiv mattlösning. 

L   En effektiv mattlösning skyddar och 
minskar slitaget på golven, vilket har  
stor betydelse för både det synbara  
och golvens hållbarhet.

L    Tänk på miljön - köp mattor hellre 
än att hyra dem (en hyrlösning  
innebär hög energiåtgång till körning, 
tvätt och hantering av mattorna).

3m nomadtm Aqua 8500-matta monterad 
i entrén till en högre läroanstalt i Köpen-
hamn.
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3M Mattor LÖsa

3m nomadtm Aqua 8500-matta monterad hos försvarets 
materiel-kommando i danmark. 

3m nomadtm Terra 9100-matta 
monterad i en förskola
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3M Mattor tiLL nedsÄnKninGar

3M Modulmatta monterad i en 
köpcenter

3M Modulmatta monterad i en stormarknad

3M Modulmatta monterad i olika färger i en 
köpcenters olika entréer

3M Modulmatta                     tidigare matta

14
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3M Mattor tiLL nedsÄnKninGar

3M Optima-matta mon-
terad hos admiral hotel, 
Köpenhamn i båda 
entréerna.

3M Optima-matta monterad i karuselldörr hos  
Novo Nordisk 

3M Optima-matta monterad tillsammans med 3M  
Safety-Walk i en köpcenter

3M Optima-matta

tidigare matta

3m nomadtm Optima 9900-matta monterad i 
et bibliotek
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TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT TITTA I VÅR INSPIRATIONSKATALOG…
 
BBN Nordic AB sätter en ära i att ge våra kunder seriös service  
och vi hoppas att du vänder dig till oss om du behöver rådgivning  
inom vårt område. 

 
Besök vår webbplats www.bbnnordic.se  
för ytterligare information eller kontakta  
en av våra kompetenta medarbetare.

BjUrÖGatan 43  
211 24 MaLMÖ 
eMaiL: 
info@BBnnordiC.se
teLefon: 
0737 49 09 02 
WeB: 
WWW.BBnnordiC.se 

BBn nordiC - VÄGen 
tiLL en BeKVÄM  
oCH sÄKer  
inoMHUsMiLjÖ

http://www.bbnnordic.se
http://www.bbnnordic.se
http://www.bbnnordic.se

