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Ochranná fólie na lak

Naše nabídka ochranných fólií na lak
C L E A R / G L O S S / M A T

PROTECTOR CLEAR

Vaše sbírka nebo prestižní vůz

Dopřejte svému vysněnému vozu nebo každodennímu řidiči ochranu, kterou si na silnici
zaslouží. Naše nová řada PPF, vyráběná pod přísným dohledem výzkumu a vývoje, bude
vysoce vyhovovat nejnovějším požadavkům afinionado. Naše řada je navržena tak, aby
splňovala vaše potřeby z hlediska estetických nebo technických specifikací.

Poskytuje účinnou ochranu karoserie před lehkými
nárazy, poškrábáním, hmyzem nebo dokonce solí z
posypaných silnic v zimě a zároveň dodává karoserii
matný vzhled. Zde je naše nejprůhlednější verze!

NEW

PROTECTOR GLOSS

Zlepšete svůj každodenní zážitek z jízdy

SAMOREGENERAČNÍ

HYDROFOBNÍ

Náš elastomerní uretan má výjimečnou

Celoroční řidiči jistě ocení hi-tech hydrofobní

schopnost obnovovat se po drobných

úpravu, kterou naše fólie poskytují a která

škrábancích, a to se zdrojem tepla

umožňuje velmi účinné čištění od běžných

nebo bez něj (novinka - Protector

silničních agresí nebo vám jednoduše ušetří

Gloss), přičemž si zachovává vynikající

čas před dalším mytím vozu.

povrchovou úpravu z prvního dne.

Kromě obvyklé ochrany poskytované ppf zde naše
verze doplní extrémní hydrofobní reakci, která
pomůže vašemu vozu zůstat každodenní.

PROTECTOR MAT

Chrání a zároveň zůstává estetická

GLOSSY

TRANSPARENTNOST

Díky dlouholetým zkušenostem

Protože je to zásadní, zaručujeme, že

v oblasti výzkumu a vývoje může

naše fólie nezmění barvu ani nezpůsobí

náš výrobek dokonce zvýraznit vaši

efekt pomerančové kůry, ale zůstanou

současnou krásu a poskytnout

účinně neviditelné.

úžasný lesklý efekt!

N/A

N/A

Matné karoserie jsou v dnešní době velmi módní,
takže pokud váháte, náš ppf se díky své povrchové
ochraně jeví jako dokonalá alternativa.

PODÍVEJTE

SE NA «STUDENOU SAMOREGENERAČNÍ»
ÚPRAVU PROTECTOR GLOSS V AKCI.

