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A SKYFOL PPF ELŐNYEI
Megvásárolta új autóját és szeretné, hogy sértetlen maradjon a fényezés évekig? Bosszantják a kőfelverődések? Gyakran vezet olyan 
helyen, ahol a növényzet kárt tehet a fényezésben? Karcolták már meg kulccsal az autóját? Ütődött már az ajtaja valaminek pakolásnál 
bevásárló központokban? Ha szeretné autóját makulátlan állapotban tartani, a Skyfol karosszériavédő fóliák ebben nyújtanak hatalmas 
segítséget.

 Por: nagy sebesség mellett a levegőben lévő por megkarcolja 
a felületet, és néhány év autópályán történő vezetés után mara-
dandó nyomot hagy a fényezésben.

 UV sugárzás: a nap minden festéket károsít, ez csak idő kér-
dése: a napsugárzás miatt a festékréteg elhalványul, és a lakkré-
teg idő előtt elöregszik.

 Jégesők: a nyári jégesők sok kárt tehetnek a fényezésben, sok 
olyan autóval találkozunk, amit ez teljesen tönkretett.

 Extrém meleg és hideg hőmérséklet: a magas hő 
 hatására a festékréteg meglágyul és könnyen érzékennyé válik  
a felületi karcolásokra, míg télen merev lesz és könnyen töredezhet.

Bosszantják a kőfelverődések? Ütötték már meg autóját a par-
kolóban? Karcolta már meg autóját mikor egy bokor mellett 
húzódott le? Védje új autóját a Skyfol PPF termékekkel. 

Használat közben rengeteg mechanikai behatás érheti autóját 
és a vandálok is sok kellemetlenséget okozhatnak.
 
Milyen behatásokra is gondolunk?

 Kőfelverődés: nagy sebességnél akár egy kis kavics is okoz-
hat nagy sérülést a fényezésen.

 Parkolás: a szomszédos parkoló autó ajtaja megüti az Ön 
autóját, vagy a vásárlók ütköznek neki és nem kívánt, maradandó 
sérülést okoznak a fényezésen.

 Növényzet: a belógó ágak és bokrok gyakran végigkarcolják 
az autó teljes oldalát.

 Szűk parkolóhelyek: sokszor megsérül a lökhárító, ami-
nek a javíttatása költséges és időigényes, és sok esetben nem is 
lesz többé olyan, mint az eredeti volt.

 Vandalizmus: gyakran kényszerülünk olyan helyen hagyni az 
autónkat, ami nem biztonságos, és mire visszaérünk, már meg is 
karcolták az ajtókat.

Szeretné megőrizni az autó eredeti kinézetét pontosan úgy, 
mint amikor először hazavitte? Válassza a Skyfol karosszéria-
védő (PPF) termékeit és védje meg autója fényezését a külső 
behatásoktól és a kopástól. 

A fényezés idővel megkopik és elhalványul. Rendszeres kar-
bantartással ez egy ideig kiküszöbölhető, de végleges meg-
oldást nem jelent. Ezen felül vegyszerek hatására a festék 
elvékonyodik, idővel pedig elveszíti az ellenálló-képességét. 
A Skyfol PPF termékek a legerősebb védelmet nyújtják a fé-
nyezés számára: éveken át védik a környezeti behatásokkal 
szemben.

Milyen behatásokról is beszélünk?

MINDIG ÚJ
VÉDELEM A SÉRÜLÉSEKKEL 
SZEMBEN
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A karosszériavédő fólia a legjobb megoldás arra, hogy megóv-
ja autóját. A poliuretán fólia az egyik legtartósabb anyag, amit 
ember alkotott: eredetileg az űrtechnológiához, majd a légi fel-
használáshoz fejlesztették ki. Manapság az építőiparban hasz-
nálják, amikor fontos, hogy 30-40 évig megfelelően teljesítse-
nek a szigetelőanyagok. 

A Skyfol PPF Nano fóliák várható élettartama 10 év. Az alap-
anyag ugyan hosszabb élettartamú, de a ragasztóréteg megbíz-
ható eltávolíthatósága miatt 5 év garanciaidőt állapítottunk meg 
a telepítői hálózatunkban történő telepítés esetén. Javasoljuk, 
hogy 5 évente cserélje a terméket, így folyamatosan biztosítható 
a maximális védelem. 

Okozott már valaha problémát a karosszériavédő fólia tisz-
títása? Szeretne olyan felületet, ami könnyebben tisztítható, 
mint a fényezés? A Skyfol karosszériavédő fólia egyik legna-
gyobb előnye a versenytársakkal szemben, hogy a tisztítást 
nagyon könnyűvé teszi. A felső védőréteg felületi feszültsége 
miatt víztaszító. Ennek a víztaszító tulajdonságnak köszönhe-
tően a tisztítás jelentősen egyszerűbb, mivel a szennyeződés 
nem kerülhet a fólia szerkezetébe.

Korábban a karosszériavédő fóliák besárgultak és a szennye-
ződés okozta foltokat nem lehetett eltávolítani. 2006 környé-
kén történt egy változás a technológiában, és új generációs, 
sokkal ellenállóbb nyersanyagok jelentek meg. Fehér autók-
nál azonban továbbra is problémát jelentett a sárgás elszíne-
ződés és a felületi szennyeződések eltávolítása.

A karosszériavédő fóliák célja a fényezés megfelelő védelme, ezért 
fontos, hogy ne hagyjanak ragasztómaradványokat maguk után, és 
ne távolítsák el a lakk felső rétegét a kritikus részeken, még több év 
után sem. A Skyfol PPF Nano ragasztóját eddig több ezer autóról tá-
volították el probléma nélkül, megfelelő eszközökkel és technológi-
ával a felületi károsodások elkerülhetők. 17 évvel ezelőtt mi voltunk 
az elsők, akik elkezdték a karosszériavédő fóliák forgalmazását  
a közép-kelet európiai térségben, mára pedig Európa vezető for-
galmazói közé tartozunk, tapasztalatunk az iparágban egyedülálló.

A következő fejlesztés 2010-ben történt, ami egy hatalmas előre-
lépés volt a felületi bevonatolt karosszériavédő fóliák megjelené-
sével. A fólia felületén egy speciális bevonatot alakítottak ki, amely 
megóvja az elszíneződéstől, és a felület könnyen tisztíthatóvá vált 
– ezek a fóliák nem sárgulnak be a fehér autón. Ennek ellenére to-
vábbra is fennállt néhány kellemetlen probléma; a makacs szeny-
nyeződések, például a bogárfoltok eltávolítása, valamint az, hogy 
a fólia felülete továbbra is gyorsabban szennyeződött, mint a fóliá-
zatlan elemek. 2016-ban azonban a nanotechnológia segítségével 
megjelent a kiváló megoldás: a fólia felületi bevonata víztaszítóvá 
vált. Hála ennek a fejlesztésnek, a makacsabb szennyeződések is 
eltávolíthatók, és kijelenthető, hogy a fólia még a fényezésnél is 
könnyebben tisztán tartható. Megszületett a tökéletes karosszé-
riavédő fólia!

EXTRA TARTÓSSÁGKÖNNYEN TISZTÍTHATÓ



PPFNano Satin

PPFNano+PPFNano 2.0

VÉDELEM ÉS 
MEGJELENÉS

A Skyfol PPF Nano Satin karosszériavédő fólia speciális bevonat-
tal rendelkezik, szatén felülettel, amely egyedi megjelenést biztosít 
az autójának. A speciális átlátszó bevonatnak köszönhetően a fólia 
rendkívüli módon ellenáll a szennyeződésekkel szemben, amik a fólia 
sárgulását okozhatják és károsíthatja a felületet. A fólia védi az autó 
karosszériáját a kisebb kődaraboktól, a felületi karcolásoktól, az autó-
mosó kefék által okozott károktól és más hasonló behatásoktól.
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EXTRA 
VÉDELEM

A Skyfol PPF Nano+ a megfelelő választás azoknak az autóknak, ame-
lyeket igazán nagy igénybevétel ér. 30%-kal megnövelt vastagságával a 
Nano+ extrém védelmet nyújt az úton található törmelékekkel szemben. 
A Skyfol PPF Nano+ kifejezetten versenypályákra és vezetéstechnikai 
központokra kifejlesztett, páratlan szintű védelmet nyújtó fólia. Speciá-
lis felületi bevonatának köszönhetően a fénye tökéletes, míg a tisztítása 
egyszerű, mivel a fólia víztaszító tulajdonságokkal rendelkezik. Az ön-
gyógyulás ugyanúgy funkcionál, mint a Skyfol PPF Nano esetében.

EGYSZERŰEN TISZTÍTHATÓ
TOVÁBBFEJLESZTETT TULAJDONSÁGOK:
• Azonnali öngyógyulás 

Semmilyen hozzáadott hő nem szükséges a Skyfol PPF Nano öngyógyulási folyamatának jobb bemutatásához, mivel  
a mikrokarcok másodpercek alatt eltűnnek a fólia felületéről. 

• Továbbfejlesztett bevonat 
Továbbfejlesztettük a fólia bevonatát, hogy még foltállóbb legyen. Az új bevonatnak köszönhetően a Skyfol PPF Nano  
a karosszériavédő fólia az ipar legjobbjai között van. 

• Sokkal flexibilisebb ragasztó 
A kiemelkedően flexibilis fóliáknak flexibilis ragaszóra van szüksége a ragasztónyomok kialakulásának elkerüléséhez, 
illetve a kiemelkedően jó újrapozícionálhatóság biztosításához. A továbbfejlesztett ragaszónak köszönhetően a fólia  
telepítése gyorsabb és egyszerűbb lesz.
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ERŐS 
SZÉLVÉDŐ 

FÓLIA

A KIJELZŐK  
PROFESSZIONÁLIS 

VÉDELME

Elege van a kőfelverődésekből, amik károsítják autója szélvédőjét? A 
Skyfol erre is kínál megoldást. A Skyfol Windscreen Protection Film 
(WPF) egy speciális TPU-PET rétegzett fólia, jó telepíthetőséggel és 
erős kőfelverődés elleni védelemmel. 

Ahogy az autók kijelzői egyre nagyobbak és nagyobbak lesznek, egyre 
inkább szükség van egy professzionális kővédő fóliára a törések, kar-
colások, és foltok elleni védelem érdekében. Sok kijelzőnél a visszavert 
fény is problémát jelent. A Skyfol Screen védőfólia megoldást jelent a 
fényvisszaverésre, a karcolásokra, és az ujjlenyomatokra is. Szilikon 
ragasztójának köszönhetően szárazon telepíthető. Védje meg kijelzőit!

PPFWPF

PPFScreen

LÁMPAVÉDELEM  
STÍLUSOSAN

Professzionális lámpavédelem színezett tónussal? A Skyfolnak három 
különböző lámpafóliája is van: 30%, 50%, és 70% látható fényáteresz-
téssel. Kristálytiszta megoldás az autó fényszóróira. Az öngyógyí-
tó bevonatnak és a megfelelő vastagságnak köszönhetően tökéletes 
védelmet és kiváló optikai tuningot biztosít. Elképesztően fényes, és 
rendkívül flexibilis a fólia, aminek köszönhetően egyszerű feltelepíteni 
minden formára. Professzionális védőfólia stílusos lámpákra. 

PPFShadow
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PPFWrap

TÖKÉLETESÍTETT  
KŐVÉDŐ-AUTÓCSOMAGOLÓ
Ez az autócsomagoló fóliák csúcsa. Ezek a professzionálisan színezett TPU fóliák tökéletes fényes megoldást biztosítanak az 
autócsomagoláshoz. Hidrofób és öngyógyító tulajdonságokkal is rendelkeznek. Elképesztő a végeredmény; mintha az autó tel-
jes üvegborítással rendelkezne. A kővédő-autócsomagókkal való munkához sok idő és profi szaktudás szükséges, ami a fóliák 
árában is megmutatkozik. Olcsó kővédő-autócsomagoló nem létezik. Az általános, PVC alapú autócsomagoló fóliákhoz képest a 
Skyfol kővédő-autócsomagolói fényesebbek, mint a gyári festés, öngyógyítóak – vagyis a mikrorepedések eltűnnek a felületéről 
–, és hidrofóbok, ami egyszerűbbé teszi a tisztítást. A Skyfol ezen kívül a tartósságot is biztosítja. A várható élettartam nagyjából 
10 év, ami kétszer annyi, mint az átlagos autócsomagoló fóliáké. A Skyfol PPF Wrap elérhető fekete, fehér, piros, kék, és nardo 
szürke színekben. Mindegyik optimalizálva lett nyújtáshoz, mivel a telepítés soha nem előre kivágott sablonból történik. Minde-
zen tulajdonságokon felül a Skyfol PPF Wrap teljes értékű kővédő fólia is. 
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ELŐRE VÁGOTT SABLONT KERES? 

kivágjuk Önnek a kért 
sablont

a rendeléstől számított 
24 órán belül kivágjuk 
és küldjük a sablonokat

hatalmas járműadatbázis megbízható szállítás

számos minta elérhető 
az autók belső terére is

AZ ONLINE ADATBÁZISBAN NEM TALÁLTA MEG AZT  
A MODELLT, AMIRE SZÜKSÉGE LENNE?

SZOFTVERRE LENNE SZÜKSÉGES?

az offline adatbázisunk 
sokkal nagyobb

írjon emailt, ha szüksége 
van az adott modellhez 
elérhető összes sablon 
listájára

küldje el igényét emailen, és 
válaszként megküldjük az 
ajánlatunkatszámos további sablon is 

elérhető az online megjele-
nített modellekhez is

info@skyfol.com 

lehetséges a szoftver  
helyszíni használata is hatalmas járműadatbázis

a program a fóliával együtt 
biztosított vágókóddal 
működik

tökéletesen illeszkedő 
minták

Ne pazarolja idejét a vágásra, rendelje meg a kész sablonokat a wraptrade.com oldalon! 
www.wraptrade.com/ppf-precut

PROFESSZIONÁLIS  
KAROSSZÉRIAVEDŐ FÓLIA  
SABLONOK

Előre vágott karosszériavédő fólia sablont keres,  
online rendelési lehetőséggel? Megbízható szoftverre  

és naprakész adatbázisra van szüksége?  
Tökéletesen illeszkedő sablonokat szeretne használni?

A LEGJOBB MEGOLDÁS
A SKYFOL PPF PRECUT!

PPFPreCut
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2002
a K+R Kft. először importál 
karosszériavédő fóliát  
Magyarországra.

2008
a K+R Kft. elindítja a saját 
márkáját, a Skyfolt.

2010
a K+R Kft. áttér a felületi 
bevonatolt karosszériavédő 
fóliák kizárólagos forgalma-
zására. 

2012
megjelenik az első Skyfol  
karosszériavédő termék.

2016
a Skyfol PPF Nano, az első 
hidrofób karosszériavédő 
fólia a Skyfol kínálatában.

2018
Skyfol PPF Nano Satin

2019
a Skyfol PPF Nano +,  

Nano Rapid, Shadow és  
a Black bevezetése

2020
elindul a Skyfol PPF precut 

adatbázisa és  
a Skyfol Wrap sorozat

A SKYFOLRÓL
Már az első pillanatokban nagyszerű lehetőséget láttunk a 2002 óta kínálatunkban szereplő karosszériavédő fóliákban. Kitartóan vár-
nunk kellett, mire a lehetőség végre beérett; végül az elmúlt évek legnagyobb csillaga lett a karosszériavédő fólia. Ezek az anyagok 
láthatatlanul végzik a munkájukat, éveken át védik a fényezést a különféle káros hatásoktól. A hosszú évek fejlesztésnek köszönhetően 
a karosszériavédő fóliák mára tökéletessé váltak: könnyen telepíthetők, tartósak és egyszerűen tisztíthatók, az összes kezdeti nehéz-
séget hátrahagyva. 2016-os előrejelzés szerint a karosszéria védő fóliák piaca 2020-ig megduplázódik. 2018-ra a globális forgalom 
négyszeresére nőtt a két évvel korábbihoz képest, így a karosszériavédő fóliák piaca addig soha nem látott fejlődési szintre lépett. 
Ezzel a termékkategóriával a Skyfol az egyik legrangosabb disztribútor Európában, olyan anyagokkal, amelyek valódi mérföldkövek az 
iparban. Legyen Ön is részese ennek a sikertörténetnek és válassza a Skyfol karosszériavédő fóliákat. 

GY.I.K.

 HOL TALÁLHATOM MEG A SKYFOL PPF MINŐSÍTETT TELEPÍTŐKÖZPONTOKAT?

Kérjük, látogasson el a www.skyfol.hu/karosszeriavedo-folia/kivitelezok weboldalra, és keresse megyénként hitelesített partnereinket.

 A SKYFOL PPF MEGVÁLTOZTATJA AZ AUTÓM KINÉZETÉT?

Nem, a Skyfol PPF teljesen láthatatlan a felületen, nem változtatja meg az autó megjelenését és színét. Ez természetesen csak a fényes 

fóliákra érvényes.

 MÁSKÉPPEN KELL TISZTITANOM AZ AUTÓM MIUTÁN A SKYFOL PPF TELEPÍTÉSRE KERÜLT?

A következőkre kell figyelni: a nagynyomású mosót legalább 35 cm távolságra kell használni, és nem szabad  
az élekre irányítani; kerülje a súroló tisztítószereket; használat előtt mindig ellenőrizze az erős vegyszerek meg-
felelőségét. A felület tisztitására a Skyfol Film Cleaner az a készítmény, aminek a használatát javasoljuk. Próbálja 
meg elkerülni a gépi autómosókat, ezeket nem javasoljuk a gyári fényezésekre sem. 

 MIÉRT NEM AD A SKYFOL ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIÁT, HASONLÓAN MÁS MÁRKÁKHOZ?

A Skyfol nem akar foglalkozni a gyártók garanciaháborújával, azt gondoljuk ez badarság. Számos körülmény hatá-
rozza meg a termék élettartamát, amelyekre nincs ráhatásunk. 5 évre garantáljuk a terméket, a várható élettarta-
mot pedig 10 évben határoztuk meg. Javasoljuk, hogy a PPF anyagot 5 évente cserélje le, hogy megfelelő védelmet 
biztosítson az autónak, valamint így biztosítsa a megfelelő eltávolíthatóságot.

 ELTÁVOLÍTHATÓ A SKYFOL PPF?

A professzionális műhelyek eltávolíthatják a Skyfol fóliát anélkül, hogy a fényezés sérülne vagy ragasztó  
maradna vissza.

 BESÁRGUL A PPF?

Az összes Skyfol PPF termék felületi bevonatolt és hidrofób tulajdonsággal rendelkezik, így nem sárgul be.

 A MÉLYEBB KARCOLÁSOK HOGYAN ÖNGYÓGYULNAK?

A fólia felületi bevonatának öngyógyító tulajdonsága van; ha a karcolás nem hatol át ezen a rétegen, akkor öngyó-
gyul. Minél vastagabb a bevonat, annál mélyebb karcolás is begyógyul.

 ALKALMAZHATÓK KERÁMIABEVONATOK A KAROSSZÉRIAVÉDŐ FÓLIÁN?

Abszolút szükségtelen ennek az alkalmazása, mert már a fólia maga hidrofób.

 A SKYFOL PPF TELEPÍTHETŐ-E ÚJRAFÉNYEZETT AUTÓKRA?

Ha az autót átfényezik, akkor a telepítés előtt 4-6 hétnek kell telnie, hogy a festék megfelelően kiszáradjon. Télen 
ez az időtartam még hosszabb is lehet.



PROFESSZIONÁLIS FÓLIÁK ÉS PROFI TELEPÍTÉS
www.skyfol.hu


