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Ściemniaj z najlepszymi ! 

 

 Warsfoll - lider rynku folii okiennych w Polsce z ponad 20-to letnim doświadczeniem 

proponuje Państwu współpracę w zakresie oklejania szyb samochodowych. Wieloletnia obecność 

na Polskim rynku i jego doskonała znajomość, pozwoliły nam  osiągnąć najwyższy poziom obsługi 

klienta oraz oferować produkty o parametrach nieosiągalnych dla konkurencji. 

 Oferowane przez Warsfoll folie to wynik wieloletnich badań firm Sun-Gard® i Armorlite®, 

które owocują produktami najwyższej jakości, dzięki czemu jako jedyni w Polsce zapewniamy 

niezmieniony kolor folii przez cały okres jej gwarancji. 

   

Grupa folii bezpiecznych 
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Grupa folii przeciwsłonecznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Główne zalety naszych folii samochodowych: 

• zabezpieczają przed włamaniem i skutkami zbicia szyby 

• posiadają 7 letnią gwarancję producenta 

• ograniczają wgląd osób niepowołanych do wnętrza samochodu 

• nie tracą koloru przez cały okres gwarancji 
• utrzymują chłód wewnątrz samochodu 
• są certyfikowane przez Instytut Szkła i Ceramiki 
• poprawiają wygląd zewnętrzny samochodu 
• chronią wnętrze przed blaknięciem 
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Niewidoczne folie o wysokich parametrach wytrzymałościowych, 

których zamontowanie gwarantuje bezpieczeństwo pasażerów i 

rzeczy pozostawionych w aucie. Dzięki wielowarstwowej 

strukturze są odporne na przerwanie chroniąc przed odłamkami 

szkła, które są przyczyną 90% uszkodzeń ciała.   

Wysoka wytrzymałość folii chroni również w przypadku próby 

wybicia szyby podczas postoju na światłach. 

Najlepszą rekomendacją jest wymóg oklejania foliami 

ochronnymi wszystkich szyb w samochodach startujących w 

Mistrzostwach Polski. Komplet atestów i certyfikatów 

legalizacyjnych umożliwia instalację folii na wszystkich szybach w 

samochodzie ( z wyjątkiem czołowej).  

 

Komfort przebywania w samochodzie wpływa 

bezpośrednio na bezpieczeństwo pasażerów. Odbicie 

ciepła słonecznego na poziomie 70 % Gwarantuje 

przyjemną temperaturę wewnątrz pojazdu nawet w 

słoneczne dni. Szeroka paleta kolorów i ich odcieni 

umożliwia dobranie odpowiedniej folii do każdego 

samochodu. Dzięki zatrzymaniu wzroku ciekawskich 

rzeczy pozostawione wewnątrz będą bezpieczniejsze, 

z kolei blokada UV gwarantuje ochronę wnętrza przed 

płowieniem i blaknięciem.  Kolejnym atutem folii jest 

poprawa wyglądu samochodu oraz koszty montażu 

wielokrotnie niższe od przyciemnienia fabrycznego. 

Montaż folii jest w pełni odwracalny i nie powoduje – jak w przypadku przyciemniania piecowego 

trwałego zespolenia się z szybą niemożliwego do usunięcia.  W każdym momencie można powrócić 

do wyglądu pierwotnego samochodu.  

 

 


