
Kilka dni temu wykonaliśmy 
ciekawy montaż folii zewnętrznej 
Silver 20 Xtra na szybach elewacyjnych 
biura projektowego. Ostatnia kondygnacja
w połączeniu ze stałym nasłonecznieniem 
powodowała spadek komfortu oraz kłopot 
z czytelnością monitorów. Zastosowanie 
Silver 20 Xtra zniwelowało te problemy,
a przy okazji dało nam szansę wykonania 
fajnej foty ;P

ciekawa realizacja

tak też można...
Ciekawą realizacją z architektonicznym 
wykorzystaniem folii do zmiany koloru auta 
było wyklejenie części balustrad - 
ok 100mb w nowym oddziale LuxMed 
w Warszawie. Ideą było osłonięcie 
stopni schodów oraz nadanie 
wyrazistego wyglądu 
balustradzie. Zastosowaliśmy 
folię Brushed Aluminium, 
która doskonale 
wkomponowała się 
w architekturę 
wnętrza.

 
Od czerwca 2017 zostaliśmy wyłącznym 

dystrybutorem znanych na całym świecie 
ochronnych folii poliuretanowych SunTek PPF. 

jeśli jeszcze ich nie wypróbowaliście
 - właśnie teraz jest na to najlepszy moment!!!

- niewidzialną ochronę przed uszkodzeniami spowodo-
wanymi przez kamienie, sól, owady i inne odłamki 

- samogojącą się warstwę zewnętrzną
- powłokę odporną na zarysowania i pęknięcia,

o wysokim połysku
- najwyższą przejrzystość optyczną 
- łatwy montaż i dłuższą żywotność 

- bardzo obszerną bazę gotowych szablonów 
( nawet starsze samochody)

Folie te dzięki przełomowej technologii oferują 
naszym dealerom i klientom wiele korzyści:

Folie do ochrony lakieru SunTek PPF
SunTek to jeden z największych producentów folii 
poliuretanowych do ochrony lakieru a ich folie PPF 

są najbardziej popularnymi produktami 
w Europie i USA. 

Na pewno zwróciliście już uwagę na pojawiające 
się na naszym rynku folie o nazwach zbliżonych 

do naszych flagowych produktów.

Jakiś czas temu nasza konkurencja znowu 
wypuściła  folię o nazwie bardzo podobnej 

do dostępnego w WARSFOLL -  New Black Plus.

Folia ta niestety poza nazwą nie ma nic 
wspólnego z naszymi foliami. Mało tego jakościo-
wo jest daleko w tyle, ponieważ do jej produkcji 

użyto barwionego kleju...

Zostało to tak sprytnie ukryte, że zrobiono foliową 
„kanapkę”. Folia właściwa składa się ze sklejo-

nych barwionych klejem bezbarwnych poliestrów, 
na to nałożono bezbarwny klej i folię zabezpie-

czającą.

Aby  to sprawdzić należy rozdzielić te warstwy 
- nie jest to trudne - 

i zmyć klej acetonem.

Uważamy, że oferowanie takiej folii 
i nie informowanie o tym klientów jest co najmniej 

nie w porządku.

Ciekawe po jakim czasie zrobią się one fioletowe? 

Uznanie gwarancji to jedno, ale kto zwróci Wam 
za waszą pracę i nadszarpniętą opinię wśród 

klientów.
Pamiętajcie - zaopatrując sie w WARSFOLL , 

macie gwarację produktów najwyższej jakości !!!  

UWAGA NA 

PODRÓBKI !!!

Tym którzy go znają nie musimy nic mówić, 
więc jesli z jakiegoś powodu nie próbowałeś 
jeszcze ściemniać Raycerem to jest ku temu 
najlepsza okazja.
Raycer - marka sama w sobie. Przez 10 lat 
swojej obecności na polskim rynku zjednał 
sobie szeroką rzeszę klientów.

Co go wyróżnia od folii konkurencji ?
- bezterminowa gwarancja na trwałość koloru.

- świetna kurczliwość
- 5 stopni przyciemnienia

- po montażu brak białej ramki na sitodruku/matrix
- dostępny róznież z nadrukiem ABG

- doskonałe parametry optyczne i termiczne
- oprócz standardowej szerokości 1524 mm 

dostępny również  w wariantach: 762 oraz 508 mm

postaw na

 PPF Ultra - z 10 letnią gwarancją 
 i powłoką hydrofobową

 PPF C - z 5 letnią gwarancją
PPF M - matowa - z 5 letnią gwarancją

Proponujemy 3 produkty SUNTEK PPF:    

Powierzchnie biurowe charakteryzują się 
częstymi modernizacjami - podobnie było 
w tym przypadku. Konieczność wygospo-
darowania dodatkowej sali konferencyjnej 
z dobrym wytłumieniem wymusiła zastoso-
wanie wełny mineralnej za szkłem jako 
izolatora. Zastosowanie folii do zmiany 
koloru auta BF-WH pozwoliło w 100 % 
zasłonić wełnę a jednocześnie umożliwiła 
zachowanie nietypowej faktury szkła.
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