
SKYFOL AUTÓFÓLIA  
PROSPEKTUS

NAPFÉNY SPEKTRUMA

az infravöröstől a látható fényen  
keresztül az ultraibolyáig terjed.

ÜVEG

amorf szilárd anyag, amelynek egyes 
tulajdonságai a folyadékokra jellemző-
ek. Az üveg olyan keverék anyag, amely 
lehűlés közben kristályosodás nélkül jut 
mechanikailag szilárd állapotba.

HŐ VISSZATARTÁS

UV VÉDELEM
AKÁR 91%  
TELJES NAPENERGIA 
VISSZATARTÁS

LÁTHATÓ FÉNY

az elektromágneses sugárzások-
nak azon hullámhosszú tartománya, 
amit az emberi szem érzékelni tud.  
Az emberi szem a 390 és 750 nanométer  
hullámhosszak közé eső elektromág-
neses sugárzást érzékeli.



1982
A Skyfol alapítói először importálnak üvegfóliát  
Magyarországra

1990
A K+R Kft. megalakulása,  
az üvegfólia már a kezdetektől  
a kínálatban

1998
A K+R Kft. lesz az amerikai 
Sun-Gard fóliák kizárólagos 
forgalmazója

2008
A K+R Kft. megalkotja saját  
márkáját a Skyfol-t; a Skyfol  
megjelenik Szlovákiában

2009
A Skyfol megjelenik  
Bulgáriában és Romániában

2010
A Skyfol megjelenik  

Csehországban

2015
A Skyfol megjelenik  

Horvátországban

2016
A Skyfol megjelenik  

Ausztriában

2017
A Skyfol megjelenik  

Lengyelországban

2018
A Skyfol első egyedi  
fejlesztésű terméke  

a BabyGuard megjelenése

EGYEDÜLÁLLÓ MŰHELYÉRTÉKELÉSI RENDSZER

2016-ban bevezettünk egy műhelyértékelési rendszert, melynek keretében az autójukat fóliáztató ügyfelek 
értékelhetik a munkát, ezzel objektív véleményt nyújtva az adott telepítő cégről és biztosítva az információt 
más érdeklődők számára.  

PROFESSZIONÁLIS KIVITELEZŐ HÁLÓZAT

A legjobb fólia sem ér sokat, ha a telepítés nem megfelelő minőségű. Szerződéses viszonyban álló 
szakmai hálózatot építettünk ki Magyarországon, annak érdekében, hogy Ön a profi fólia mellé maku-
látlan munkát kapjon.

AZ IPARÁG LEGERŐSEBB GARANCIÁI

A Skyfol az ipar legerősebb garanciáját nyújtja a prémium termékeire, mint a Skyfol BabyGuard és  
a Skyfol NT Ceramic, élettartam garanciát vállal. Abban a valószínűtlen esetben ha mégis gondja  
támadna, mi itt leszünk és segítünk. 

BEVEZETÉS
A Skyfol egy igazi magyar sikertörténet. A Skyfol alapítói 1982-ben, elsőként importáltak üvegfóliát Magyarországra, 
saját vállalkozásban pedig 1990 óta végzik üvegfólia termékek nagykereskedelmét. 2008-ban megalapították saját már-
kájukat, melynek termékeit a világ vezető gyáraiban készítik és fokozatosan egyre több európai országban van jelen  
a Skyfol, mint az egyik legmegbízhatóbb üvegfólia márka. A Skyfol egyedisége abból ered, hogy saját termékportfoliót 
állított össze, melyek a legjobban illeszkednek az Európában elterjedt üvegrendszerekre. Vevőközpontúságát mi sem 
jellemzi jobban, mint a tény, hogy a vevői visszajelzések alapján egyedileg fejlesztette ki legutóbbi autóüveg fólia soro-
zatát, a Skyfol BabyGuard-ot, mely egy egyedülálló megoldás az egész világon, kimondottan a babák és kisgyermekek 
legfontosabb igényeire fókuszálva. Válassza Ön is a Skyfol-t és járuljon hozzá egy sikeres magyar történethez!

4 AUTÓÜVEG FÓLIA SOROZAT

A legszélesebb választék a gazdaságostól a legfejlettebb termékekig. A Skyfol egyedülálló palettával 
rendelkezik annak érdekében, hogy Ön az igényeinek legmegfelelőbb fóliát élvezhesse. 

SZÉLES BESZÁLLÍTÓI HÁTTÉR

A Skyfol autóüveg fóliáit a világ vezető gyártói szállítják. Kiemelt figyelmet fordítunk a megfelelő minő-
ség biztosítására, így olyan gyártókkal dolgozunk együtt, akik a gyártási folyamatok valamennyikét saját 
maguk végzik. Másik fontos szempont az adott technológiára legjobban szakosodott gyártó kiválasztása, 
ezzel biztosítva a maximális ár-érték arányt.  

35 ÉVES SZAKMAI TAPASZTALAT

A Skyfol alapítói először 1982-ben hoztak üvegfóliát Magyarországra, kezdetben 3 ügyfél vásárolta.  
Mára Magyarországon a fóliázást végző vállalkozások száma meghaladja a 200-at. 
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NAPSUGÁRZÁS

A napból érkező elektromágneses sugárzás óriási energiájú. Szerencsére a 
Föld légköre a veszélyes sugárzás legnagyobb részét kiszűri, így a felszínt elé-
rő sugárzás már mentes az igazán kártékony, sőt életveszélyes tartományoktól.  
Az üveg szerkezeténél fogva kiszűri a sugárzás egy további tartományát, az üveg 
által áteresztett sugárzás a szoláris spektrumba tartozik és hozzávetőlegesen a 
280-2500 nanométer esik ebbe a tartományba. Az üvegfólia célja, hogy az üvegen 
át érkező sugárzás nem kívánatos részét kiszűrje.  

ULTRAVIOLA (UV) SUGÁRZÁS

Az Ultraviola sugárzás üvegen áthatóló része 280 és 400 nm közé esik, mely  
tovább bontható UV-B (280-315 nm) és UV-A (315-400 nm) sugárzásra. Energeti-
kai szempontból elhanyagolható, azonban jelentősen káros az emberi szervezetre.  
A bőr öregedését, a szemlencse szürkülését és szélsőséges esetben bőrrákot 
okozhat. Valamennyi Skyfol autóüveg fólia az UV sugárzás 99%-át kiszűri. 

LÁTHATÓ FÉNY (VL) SUGÁRZÁS

A látható fény tartomány a 400-750 nm közé eső sugárzás. Az üvegfelületre eső 
energiaterhelés hozzávetőlegesen 46%-a árkezik a látható fény tartományban, 
így energetikai szempontból jelentős. Autóüveg fóliáknál a látható fény szűrése 
általában erőteljes, mivel nagy az üvegfelület aránya és zavaró a túlzott fény-
mennyiség. 

INFRAVÖRÖS (IR) SUGÁRZÁS

Az infravörös sugárzás a szoláris spektrumból a 750-2500 nm közötti tartomány. 
Energetikai szempontból a legfontosabb, mivel a felületre eső teljes energia cca. 
53%-a ebben a tartományban érkezik. Szűrése hővédelmi szempontból kiemel-
kedő fontosságú. 

MI AZ AZ AUTÓÜVEG FÓLIA?

Az üvegfólia alapanyaga poliészter, mely egy nagy szilárdságú, tartós és kristálytiszta fólia. További előnye, hogy 
jól lehet színezni, fémgőzölni és fémszórni. Egy tipikus üvegfólia általában több rétegből áll, az egyes rétegeket 
lamináló ragasztó tartja össze. Mindegyik üvegfólia rendelkezik egy vastagabb, oldószer bázisú, víztiszta ragasztó-
réteggel, amely a fóliát az üvegfelülethez rögzíti. Ezt a nyomásérzékeny ragasztót egy vékony fólia réteg, a hordozó 
védi, melyet telepítés során eltávolítanak. A fólia másik oldalán a legfelső réteget ún. karcmentes bevonat védi, ez 
biztosítja, hogy a használat során a felület ne karcolódjon össze.  

ELTÉRÉS AZ ÉPÜLETFÓLIÁKTÓL

Az épületfóliák akkor hatékonyak, ha visszatükrözik az energiát, míg az autóüveg fóliák nem tükrözhetnek, így 
kénytelenek elnyelni az energiát. Ez az épületfóliáknál veszélyes, ám autók esetében teljesen veszélytelen, mivel 
az autóüvegek edzettek és a hőelnyelő fóliák nem jelentenek veszélyt. 

AZ AUTÓFÓLIA MŰKÖDÉSE

UV 

VL

IR
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AUTÓFÓLIA FUNKCIÓK

HŐVÉDELEM

Parkolás közben nem melegszenek fel extrém mértékben a belső tárgyak, mint az ülések és a műszerfal. A levegő 
meleg lesz, mivel a teljes karosszéria átmelegszik, de egy szellőztetés után már nem fog mindenből ömleni a hő. 
Ugyanez vonatkozik a gyerekülésekre is, nem kell többet gyermekét 60 fokos ülésbe tennie. Menet közben az abla-
kon át besugárzott hőt szinte teljes egészében meg tudjuk szüntetni, így nem fog megőrülni akkor sem, ha fekete 
ruhában kell mennie egy tárgyalásra. Őrjítő tud lenni, amikor dübörög a klíma, Önről mégis folyik a víz. Skyfol au-
tófóliázás után nyugodtan visszaveheti a klímát több fokozattal.

FÉNYVÉDELEM

Kisgyermeke nyugodtan fog aludni az árnyékban, miközben nagyobb gyermekei minden fényviszony között tökéle-
tesen fogják látni a kijelzőket és nem fognak hunyorogni a vakító nap miatt. Mindeközben Ön tökéletesen kilát az 
üvegeken keresztül. A rablók nem látnak be a hátsó ülésekre és a raktérbe, így nem tudják felmérni a rongálással 
járó hasznot és nagy valószínűséggel tovább állnak. A piros lámpánál a koldusok sem fognak kéregetni a hátsó 
üléseken utazóktól, mivel nem is látják őket.

UV VÉDELEM

Szép bőrét leginkább úgy őrizheti meg, ha védi az UV sugárzástól. A Skyfol hő- és fényvédő autófóliák 99%-ban 
szűrik az UV sugárzást, ezzel védve bőrét a káros hatásoktól. Az UV sugárzás a bőr mélyebb rétegeibe képes hatolni 
és szélsőséges esetben elváltozásokat okozhat, amelyek akár a sejtek rákosodásához is vezethetnek. A fokozott UV 
sugárzás a szemlencse elszürkülését okozza, ami elősegíti a hályogok képződését. Gondoljon csak bele, mennyi 
időt tölt az autójában, miközben folyamatosan éri az UV sugárzás.

SZILÁNKVÉDELEM

Baleset esteén nem kell attól tartania, hogy a szétrepülő üvegszilánkok sérülést okoznak szeretteinek. Az üveg-
szilánkok egyben tartásával a Skyfol autófóliák védik Önt és utasait. Különösen igaz ez a Skyfol BabyGuard sorozat 
esetében, melyet kimondottan kisgyermekek fokozott védelmére fejlesztettünk ki, így vastagabb, mint a hagyomá-
nyos hővédő üvegfóliák, ennek köszönhetően lényegesen erősebb ellenállásra képes. 
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TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS

Magyarországon az autófóliák telepíthetőségét törvény szabályozza. Valamennyi üvegfelületen a fóliának  
rendelkeznie kell a Innovációs és Tecnológiai Minisztérium (ITM) által kiadott Af engedéllyel, valamint műbizonylattal.  
Az Af engedély számot fel kell tüntetni a fólián, erre a Skyfol alapítói dolgozták ki a matricás eljárás, amikor a fólia 
és az üveg közé helyezik el a szakemberek a jelölést egy poliészter matrica formájában. 
A műbizonylatnak vannak tartalmi megkötései, amit az ITM előír. A Skyfol műbizonylata az ITM által jóváhagyott 
dokumentum. Ezek megléte nélkül a fóliázás egyetlen üvegfelületen sem jogszerű.

További előírás vonatkozik az első oldalsó felületekre és az első szélvédőre. Ezen üvegek esetében a fóliázott üveg 
fényáteresztése minimum 70% kell legyen.

Mivel ma már minden üveg gyárilag színezett, így nagyon kevés olyan fólia van, ami képes ennek a követelménynek 
eleget tenni. Fontos tisztázni, attól hogy egy fólia minősítést kapott, még nem feltétlenül telepíthető jogszabály sze-
rint, mivel a minősítéshez a fényáteresztést színezetlen üvegen mérik. A számtalan eltérő színezett üveg miatt ezt 
másképpen nem is lehet, de ettől még nem biztos, hogy meg fog felelni az autója a műszaki vizsgán. 

A Skyfol kínálatában egy víztiszta biztonsági, a Skyfol S4 és két nagyon világos hővédő fólia, a 
Skyfol NT Ceramic 85 és a Skyfol NT Ceramic 90, nagyon sok üvegen megfelel. Partnereink álta-
lában rendelkeznek az ITM által is használt fénymérő műszerrel és ellenőrizni tudják a fényáte-
resztés megfelelőségét az Ön üvegén, még a kivitelezés megkezdése előtt.

HOL LEHET ABBÓL GOND, HA SÖTÉTEBB A FÓLIA  
A MEGENGEDETTNÉL, VAGY NINCS MŰBIZONYLATA? 
Műszaki vizsga alkalmával az autót nem engedik át a forgalmi vizsgán, ha a fóliázás nem felel meg 
a jogszabályoknak. Közúti ellenőrzés során a rendőr műbizonylat hiányában vagy az előírásokat 
meghaladó sötétségű fólia esetében a forgalmi engedélyt bevonhatja, az autót műszaki vizsgára 
rendelheti. Célszerű ezeket elkerülni és megfelelő fóliát választani, profi kivitelezővel, aki az elő-
írás szerinti műbizonylatot ad. A Skyfol Telepítői Hálózatában csak ilyen partnereket talál.

Az első oldalsó ablakok előírt fényáteresztő képes-
sége üveggel és fóliával együttesen minimum 70%.

A napellenzőkkel takart felületen bármilyen, egyéb 
helyen minimum 70%-os fényáteresztő képesség 
szükséges üveggel és fóliával együttesen.

A hátsó oldalsó ablakokra korlátozás nélkül 
bármilyen sötétségű fólia felragasztható.

Bármilyen sötétségű fóliával ellátható a hátsó 
szélvédő, amennyiben a gépjármű két oldalsó 
tükörrel rendelkezik.
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HOGYAN VÁLASSZUNK AUTÓFÓLIÁT?

SKYFOL AUTÓFÓLIA SÖTÉTÍTETT ÜVEG NAPFÉNYROLÓ / TAPPANCS

Hővédelem

A látható fény mellett az infravörös 
sugárzást akár 95%-ban szűri, így a 
lehető leghatékonyabb módja a hővé-
delemnek.

A gyárilag sötétített üveg a látható 
fény tartományt szűri, de az infravörös 
tartományt nem

Csak korlátozottan szűri a látható 
fényt és az infravörös sugárzást

Átláthatóság Kristálytiszta Kristálytiszta Korlátozottan átlátható, de elhúzható

Fényvédelem 3-90 % fényáteresztéssel, több, mint 
30 árnyalatban

Egy sötétségben érhető el, általában 
20% körüli fényáteresztéssel, ami 
gyerekeknél kevés, idősebb vezetők-
nél már sok

Egy sötétséget biztosítanak, általában 
30-40%-os lyukszerkezettel

UV védelem 99%-os UV védelem
Sötétítésük a pupilla kitágulását 
eredményezi, UV védelmük általában 
40% körüli

Sötétítésük a pupilla kitágulását 
eredményezi, UV védelmük általában 
40% körüli

Biztonság
Üvegtörés esetén az üvegfólia a szi-
lánkokat egyben tartja, veszély esetén 
az üveg egyben eltávolítható

Üvegtörés esetén a szilánkok veszé-
lyeztetik az utasok épségét

Üvegtörés esetén részlegesen véd 
a szilánkoktól, de az üvegszilánkok 
beszállnak az utastérbe

KISGYERMEKESEK

• szeretné, ha gyermeke nyugodtabban utazna?
• szeretné, hogy gyermekét ne vakítsa el a fény?
•  szeretné, ha hűvösebb lenne autójában?

Javaslatunk: Skyfol BabyGuard

SZEMÉLYSZÁLLÍTÓK

• szeretné, ha utasaira nem tűzne a nap?
• szeretné, ha nem látnának be a hátsó ülésekre?
• szeretné, ha utasai kényelmesebben utaznának?

Javaslatunk: Skyfol NT Ceramic sorozat

TUNINGOSOK

• szeretné, ha autója sportosabban nézne ki?
• szeretné, ha hővédő fólia védené a hátul utazókat?
• szeretné, ha megfordulnának autója után?

Javaslatunk: Skyfol HP Pro sorozat

MESTEREMBEREK

• szeretné, hogy ne lássanak be a raktérbe?
• szeretné, hogy kollégái kényelmesebben utaznának?
• szeretné, hogy esztétikusabb legyen az autója?

Javaslatunk: Skyfol HP Pro sorozat

TELJES NAPENERGIA ÁTERESZTÉS (TOTAL SOLAR TRANSMISSION)
Az autóüveg fóliák teljesítményének legfontosabb mutatója, mivel ezekben az esetekben a legfontosabb, hogy 
mennyi besugárzott energiát tudunk megszűrni, ami így nem fogja felmelegíteni a belső elemeket, úgy mint példá-
ul a műszerfalat és az üléseket, ezzel meggátolva, hogy ezek az elemek még 20-30 percig sugározzák a hőt, miután 
már elindultunk. Fontos továbbá, hogy az autónál közvetlenül az üveg mellett ülünk, így ebből a szempontból is a 
sugárzás szűrése a legfontosabb energetikai mutató, amit autók esetében a TST mutató szemléltet a legjobban. 

TST (Total Solar Energy Transmission)

Teljes Napenergia Áteresztés
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MITŐL IDEÁLIS VÁLASZTÁS A BABYGUARD?

A Skyfol BabyGuard kimondottan babák és kisgyermekek utazási komfortjának biztosítására és védelmére lett 
kifejlesztve. A Skyfol BabyGuard egy prémium minőségű autóüveg fólia, mely kiemelkedő hő- és UV védelemmel 
rendelkezik, miközben az egyik legtartósabb színezési technológia felhasználásával készül, így 10 év alatt sem 
mutatja a fakulás legcsekélyebb jelét sem. Üvegtörés esetén a Skyfol BabyGuard egyben tartja az üvegtáblát, 
meggátolva, hogy az üvegszilánkok sérülést okozzanak gyermekének. Mentés szükségessége esetén az üvegtábla 
megrepeszthető, majd egyben eltávolítható. 
Ne spóroljon gyermekén, válassza Ön is a legjobb, kimondottan gyermekekre szabott megoldást! 

SKYFOL BABYGUARD

by

BABY ON BOARD

AZ ÜVEGET ÉRŐ SUGÁRZÓ ENERGIA HÁROM RÉSZBŐL TEVŐDIK ÖSSZE. 

Az üvegen áthatoló ultraviola sugárzás a besugárzott energia 1%-át teszi ki, míg az energia 46%-a a látható fényből, 
53%-a pedig az infravörös tartományból származik.

A legmodernebb technológia révén a Skyfol BabyGuard autóüvegfólia az UV sugárzás 99,9%-át, a látható fény 95%-át, 
valamint az infravörös sugárzás 95%-át kiszűri.

Ennek köszönhetően a kimondottan kisbabákra fejlesztett Skyfol BabyGuard az ipar egyik legtartósabb fény-, UV-és 
hővédő autófóliája.

Az 5%-os teljes napenergia áteresztés kimagasló komfort-
érzetet nyújt utasainak, még a legforróbb nyári napokon is. 

UV 
99,9%

0,1% 

5% 

5% 

VL 
95% 

IR 
95% 
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SKYFOL BABYGUARD - A prémium hővédő megoldás

Technikai adatok

BABYGUARD 
05

BABYGUARD 
15

BABYGUARD 
30

BABYGUARD 
50

BABYGUARD 
70

BABYGUARD 
80

Teljes napenergia 
áteresztés 5% 9% 16% 23% 35% 45%

Teljes visszatartott  
napenergia 70% 67% 62% 57% 49% 42%

Látható fény áteresztés 5% 14% 30% 49% 67% 77%

Látható fény tükrözés 6% 6% 6% 8% 9% 9%

UV szűrés 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%

Garancia Skyfol Élettartam Garancia*

*Online regisztrációhoz kötött e-garancia rendszerben

SZERETNÉ GYERMEKEIT BIZTONSÁGBAN TUDNI A NAPSU-
GÁRZÁS KÁROS HATÁSAI ELŐL? SZERETNÉ, HA A BETŰZŐ NAP 
NEM ZAVARNÁ ŐKET UTAZÁS KÖZBEN? A SKYFOL BABYGUARD 
ÜVEGFÓLIA A MEGFELELŐ VÁLASZTÁS A CSALÁD SZÁMÁRA! 

A kellemes nyári nap utazás közben hamar zava-
róvá válhat, különösen a kisgyermekek számára.
Nem tudnak aludni a tűző napsütésben, melegük 
van, nyűgössé válnak és az utazás idővel bizony 
rémálommá válhat.

Erre kínál remek megoldást a Skyfol BabyGuard  
üvegfólia, ami rendkívül erős hővédő tulajdonsá-
gával biztosítja a nyugodt és komfortos utazást a 
kicsik számára!

Automotive   Premium Line

Profi hővédelem
A nano-technológia alkalmazásával gyártott 
BabyGuard sorozat leheletnyi rétegek sokasá-
gát tartalmazza, ennek köszönhetően érve el 
az egyedülálló hővédelmet.

Akár 95%-os belátásvédelem
Vakít a betűző nap? Nem látszódik rende-
sen a tablet kijelzője? Tegye kellemesebbé a  
hátsó üléseken az utazást, miközben biztosítja  
a torzításmentes kilátást!

99,9%-os UV szűrés 
A Skyfol BabyGuard egyedülálló 99,9%-os UV 
védelemmel rendelkezik, köszönhetően annak, 
hogy az értéktárgyak fakulásvédelmére kifej-
lesztett ún. múzeum fóliák UV szűrő anyagait 
használja. 

Esztétikus megjelenés
Tappancsok, pelenkák kíméljenek! Szép au-
tóját elcsúfítaná, amikor van egy gyönyörű, 
esztétikus és profi megoldás a problémára? 
Ugye, hogy nem.

Kizárólag a Skyfol kínálatában
A Skyfol BabyGuard a világ egyik vezető üveg-
fólia gyártójának kizárólag a Skyfol számára 
fejlesztett egyedi terméke, mely a legfejlet-
tebb gyártástechnológiával készül és az egyik 
legerősebb hővédelmet biztosítja az üvegfólia 
iparban. 

EASY SHRINK

COLOR STABLE 

INSIGHT PROTECTION 

DIAMOND SRC 

ULTIMATE HEAT REJECTION
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NT CERAMIC SOROZAT – A profi hővédő megoldás

Extra hővédelem
Egy fémezett hővédő sorozatnál is közel két-
szer jobban teljesít. Világos árnyalatokban és 
sötétekben is kimagasló hővédelemre képes. 

Akár 96%-os belátásvédelem
Vakít a betűző nap? Nem látszódik rende-
sen a tablet kijelzője? Tegye kellemesebbé 
a hátsó üléseken az utazást, miközben biz-
tosítja a torzításmentes kilátást!

Esztétikus, sportos megjelenés
Tappancsok, pelenkák kíméljenek! Szép au-
tóját elcsúfítaná, amikor van egy gyönyörű, 
esztétikus és profi megoldás a problémára? 
Ugye, hogy nem.

Legálisan az első  
üvegfelületekre is 
A Skyfol NT Cermaic 90 típusú autóüveg fólia 
szinte valamennyi első oldalüvegen és szélvé-
dőn alkalmazható, engedélyszámmal és mű-
bizonylattal. Miközben eleget tesz a 70%-os 
üvegre telepítetten mért előírásnak, az infra-
vörös sugárzás 45%-át kint tartja. 

Technikai adatok

NT 05 
CERAMIC

NT 20 
CERAMIC

NT 35 
CERAMIC

NT 50 
CERAMIC

NT 70 
CERAMIC

NT 80 
CERAMIC

NT 85 
CERAMIC

NT 90 
CERAMIC

Teljes napenergia 
áteresztés 11% 16% 23% 32% 35% 47% 70% 70%

Teljes visszatartott  
napenergia

66% 62% 58% 51% 49% 40% 35% 31%

Látható fény áteresztés 4% 18% 32% 51% 69% 79% 85% 89%

Látható fény tükrözés 6% 6% 7% 7% 8% 9% 7% 9%

UV szűrés 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

Garancia Skyfol Élettartam Garancia*

*Online regisztrációhoz kötött e-garancia rendszerben

EASY SHRINK

COLOR STABLE

SPECTRALLY SELECTIVE

DIAMOND SRC

EXTREME HEAT REJECTION

Automotive   Premium Line

A Skyfol NT Ceramic az autóüveg fólia gyártás egyik 
legmagasabb minőségi színvonalát képviseli. Kerá-
miás technológiájának köszönhetően kimagasló hő-
védelemmel rendelkezik, gyakorlatilag megszűnteti 
az átsugárzott hőt az ablakok mögött. Még világos 

változatban is félelmetes teljesítménnyel rendelke-
zik, legvilágosabb változatai pedig általában az első 
oldalsó üvegekre is telepíthetők, megtartva a fényá-
teresztés előírt mértékét. 

PRÉMIUM TERMÉKET KERES? ELŐRE IS SZERETNE  
ENGEDÉLYEZETT HŐVÉDŐ FÓLIÁT? MEG SZERETNÉ  
TAPASZTALNI A FÓLIAGYÁRTÁS CSÚCSÁT? 

Ceramic
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HP PRO ÉS HP SOROZAT - A hővédő üvegfólia

Technikai adatok

HP03 HP05 HP15 HP20 HP35 HP50 HP 
PRO 05

HP 
PRO 10

HP 
PRO 15

HP 
PRO 20

HP 
PRO 35

HP 
PRO 50

Teljes napenergi 
áteresztés 27% 28% 32% 35% 43% 48% 21% 29% 23% 28% 45% 55%

Teljes visszatartott 
napenergia 60% 58% 56% 54% 49% 35% 61% 53% 59% 51% 41% 34%

Látható fény 
áteresztés 3% 5% 15% 22% 38% 52% 4% 10% 14% 20% 39% 54%

Látható fény 
tükrözés 8% 8% 8% 8% 8% 8% 5% 5% 7% 6% 8% 8%

UV szűrés 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

Garancia 10 év* 10 év*

*Online regisztrációhoz kötött e-garancia rendszerben

MELEG VAN A HÁTSÓ ÜLÉSEKEN?  
SZERETNÉ, HA GYERMEKEI KELLEMES ÁRNYÉKBAN ÉS  
BIZTONSÁGBAN UTAZNÁNAK? 

Leparkolja az autót, ami pár óra alatt felmelegszik 
és ontja a hőt az össze belső elem. A gyerekülés 
60 fokos és hiába kezdi el hűteni az autót nem fog 
10 perc alatt lehűlni. A gyermekére nem nyomhatja 
maximumon a klímát, ha beleteszi a forró ülésben 

azonnal csurig izzad és utána is folyamatosan su-
gárzik az üvegen keresztül az elviselhetetlen me-
leg. A legideálisabb megoldás egy hővédő üvegfólia, 
a SkyFol HP és HP Pro autófólia sorozat már az 
ablaknál megszűri a hőt.

HP
HP

Akár 61%-os hővédelem
Szűrje meg már az ablaknál a hőt! A HP Pro és 
HP sorozatokban található finom fémréteg szűri 
az infravörös sugárzást, így véd a perzselő hő 
ellen, ezzel nem csak fény-, de hőszűréssel is 
növelve az utazási komfortot.    

Akár 96%-os fényszűrés
A túlzott beáramló fénytől nem tud kisgyer-
meke nyugodtan aludni, a nagyobbak pedig 
nem látják rendesen a kijelzőket. A SkyFol  
HP Pro és HP sorozatok tökéletes védelmet 
nyújt a túlzott beáramló fény ellen.  

99%-os UV szűrés
A SkyFol HP Pro és HP sorozatok szerkezeté-
be épített professzionális UV szűrő rétegnek  
köszönhetően az egyik legmagasabb értéket 
biztosítja a fólia iparban, mely hosszú évekig 
meg is marad. 

Esztétikus megjelenés
Libbenő pelenka? Tappancsos rettenetek? 
Ugyan már. Az üvegfólia egy esztétikus 
termék, amire mindig számíthat, miközben 
tökéletes átláthatóságot biztosít, hogy a ve-
zetés se legyen veszélyesebb. 

Pro

Automotive   Professional

EASY SHRINK

SPECTRALLY SELECTIVE

DIAMOND SRC

EXTREME HEAT REJECTION
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ANTI GRAFFITTI

ELEGE VOLT AZ ÜVEGCSERÉBŐL?
Itt a megoldás a vandálokkal szemben. Egyesek szerint művészet, a valóságban inkább fiatalok vandalizmusa, akik nem 
tudnak mit kezdeni az idejükkel. Nagyon komoly kárt okoznak a vandál graffitisek, összefirkálják az üvegfelületeket, 
sokszor savval megmarják őket, ami után az egyetlen megoldás az üveg teljes cseréje. 
Épületüveg esetében ez sokszor hatalmas kirakat portálokat jelent, miközben az egyre fejlődő üvegszerkezetek mellett 
ez egyre nagyobb költséget jelent az áldozat, a tulajdonos számára.
Azonban nem csak kirakatok esnek a vandálok áldozatául, szinte minden esetben látjuk a buszmegállókban, hirdetőtáb-
lákon és vasútállomásokon. 

Gyakran rongálják meg a tömegközlekedési eszközök ablakait is, ahol a jármű 2 napra kiesik a forgalomból, mert a 
beragasztott üveg ragasztója meg kell, hogy kössön. Ez hatalmas költséget jelent a tömegközlekedési vállalatoknak. 
Azonban van egy jó hírünk! Van egy egyszerű és hatékony megoldás. 

A Skyfol Anti Graffiti fólia, a feláldozható fólia. Gyengített ragasztója miatt gyorsan és hatékonyan visszaszedhető és 
újratelepíthető. 100 és 150 mikronos vastagsága erős védelmet nyújt az üveg számára, kristálytiszta megjelenése 
miatt a vandálok nem is gondolják, hogy komoly kár helyett csak apróbb kellemetlenséget okoznak. 
Sérülés, vagy firkálás esetén a fólia a megfelelő szakember által gyorsan és költséghatékonyan cserélhető. 

MIRE VÁR MÉG? VÉDJE ÖN IS AZ ÜVEGEIT SKYFOL ANTI GRAFFITI FÓLIÁVAL! 

Technikai adatok

SKYFOL S4AG SKYFOL S6AG SKYFOL XT6MAGPC

Vastagság 100 mikron 150 mikron 150 mikron

Látható fény áteresztés 90% 90% 88%

Törőerő 112 lbs / inch 112 lbs / inch 125 lbs / inch

Szavatosság 10 év beltrében, 2 év kültérben 10 év beltrében, 2 év kültérben 5 év beltrében, 3 év kültérben

PPFNano
MINDIG ÚJ AUTÓ! 

Professzionális Karosszériavédő Fólia

SUPER GLOSS GRAVEL GUARD SCRATCH CURE

VÍZLEPERGETŐ BEVONAT | KÖNNYŰ TISZTÍTHATÓSÁG
ÖNGYÓGYÍTÓ | TÜKÖRFÉNYES MEGJELENÉS

www.skyfol.hu
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 LE TUDOM ÉN IS FÓLIÁZNI AZ AUTÓMAT?

Több szempont miatt sem javasolt otthon próbálkozni. Egyrészt az autóüveg fólia telepítése nem egyszerű folya-
mat, így nagy valószínűséggel ronda lesz a végeredmény. Másrészt minőségi alapanyaghoz hozzá se lehet jutni. 
Harmadrészt műbizonylat nélkül a fóliázás illegális, az intézkedő rendőr leszedeti, vagy műszaki vizsgára rendeli 
az autót, vagy mindkettő. Vizsgán az autó nem megy át megfelelő okmányok nélkül.

 HOGYAN LEHET KÉSŐBB LESZEDNI AZ AUTÓFÓLIÁT?

Az autófólia eltávolítása szakmunkát igényel. Nagyon sok kellemetlenségtől kímélheti meg Magát, ha profi szak-
emberre bízza a leszedést, aki rendelkezik a megfelelő eszközökkel és tapasztalattal. A fólia leszedés után ragasz-
tóréteget hagyhat az üvegen, ennek eltávolítása megfelelő eszközökkel hatékonyan megtörténhet. Fontos kérdés 
még a hátsó szélvédő és a fűtőszál. Egyes esetekben (100-ból 1 alkalommal) előfordulhat, hogy a fólia leszedésekor 
a fűtőszál megsérül. Ez sajnos a fűtőszálak egyre silányabb minősége miatt következik be. Gőzölő használatával 
a visszaválás valószínűsége tovább csökkenthető, de 100%-ig sohasem lehetünk biztosak. Leszedés esetén erről 
minden esetben köteles a műhely Önt tájékoztatni, de erre a technológiai problémára egyetlen műhelynek sem áll 
lehetőségében garanciát vállalni.

 MIÉRT VANNAK KÜLÖNBÖZŐ AUTÓFÓLIA SOROZATOK?

Az autófólia gyártástechnológiától függően az elektromágneses sugárzás különböző területeit szűri. Van olyan fó-
lia, ami csak a fényt szűri, van, ami sok fényt ereszt át, de közben mégis sok hőt felfog az infravörös tartományban 
és van amelyik mindkét területen erősen szűr. Hogy milyen lehetőségek vannak? 
Nézze meg egyes sorozatainkat: https://www.autofolia.eu

 MIÉRT JOBB AZ AUTÓFÓLIÁZÁS, MINT A GYÁRI SÖTÉTÍTÉS?

A gyári színezett, egyrétegű üveg kizárólag a látható fény tartományban képes jó szűrésre, így a besugárzott ener-
gia több, mint felét kitevő infravörös tartományban már nem is biztosít védelmet. További probléma, hogy csak egy 
sötétségben érhető el, ami 20% fényáteresztés szokott lenni. Skyfol autóüveg fóliával az az infravörös sugárzás 
akár 95%-át kiszűrheti, a látható fényáteresztés pedig a teljesen sötéttől (3%) a láthatatlanig (90%) is elérhető.  
A fóliázott üvegek az UV sugárzás 99%-át kiszűrik, a gyári színezett üvegek ezt az értéket meg sem közelítik.

 MIÉRT JOBB AZ AUTÓFÓLIÁZÁS, MINT A GYÁRI ROLÓ?

A gyári roló előnye, hogy ha akarja, akkor lehúzható. Ezzel azonban végére is értünk a sornak. Rontja a kilátást, nem 
szűr hatékonyan, csak egyfajta sötétítésre képes és háromszor drágább, mint egy profi Skyfol hővédő autófólia.

 MIÉRT JOBB A AUTÓFÓLIÁZÁS, MINT A TAPPANCSOS SÖTÉTÍTŐK?

Most elsősorban férfi olvasóimhoz szólok. Önnek is vérzik a szíve, amikor autója ablakába begyűrik a pelenkát, ami gyönyö-
rűen lobog a szélben? Vagy amikor egy hatalmas tappancsot tesznek az üvegére? Íme pár érv, ami segíthet a meggyőzésben. 
• Az autófólia teljesen átlátható, míg a pelenka nem.
• Az autófólián keresztül úgy lát ki a gyermek, hogy közben nem kell hunyorognia és nem melegíti a nap.
• Az autófólia az infravörös és UV tartományban is hatékony szűrésre képes, ezzel védve gyermekét a veszélyes és 

kellemetlen tartományoktól.
•  … és nem mellesleg az autófóliától még az autó is szebb lesz!

 A MOBILTELEFON ÉS GPS VÉTELÉT ZAVARJA AZ AUTÓFÓLIA?

Fémezett autófóliáknál előfordulhat. Fontos azonban megjegyezni, hogy fémezett-színezett autófóliák esetében 
60% fényáteresztésű fémezett réteget szoktak gyártás során alkalmazni, ami olyan leheletvékony, hogy nem érinti 
a mobiltelefon és GPS vételt. Tisztán fémezett autófólia okozhat problémát. Ilyen autóüveg fólia a Magyarországon 
érvényben lévő erős reflexió korlátozás miatt nem szerepel a Skyfol kínálatában.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

 MENNYIBE KERÜL EGY AUTÓFÓLIÁZÁS?

Hatalmas eltérések vannak az alkalmazott árakban. A Skyfol által javasolt kivitelezési árakat itt tudja megtekinteni: 
www.autofolia.eu/autofoliazas/autofoliazas-arak. Ha árakat hasonlít össze, mindig legyen tisztában azzal, hogy  
milyen autófóliát mivel hasonlít, mindig az azonos gyártástechnológiájú és teljesítményű autófóliákat hasonlítsa 
egymáshoz. Ha valaki a közzétett áraknál gyanúsan alacsonyabb árakat ad és azt állítja, hogy ugyanolyan paramé-
terű fóliát használ, akkor kezdhet gyanakodni…

 MENNYI IDEIG TART EGY AUTÓFÓLIÁZÁS?

Általában egy autó „B” oszlop mögötti üvegfóliázása egy embernek 2-4 órát vesz igénybe. A pontos időtartam függ 
az autó típusától, a telepítési technikától és az alapanyag típusától. Az első oldalsó üvegek fóliázása 1-2 óra, míg 
az első szélvédő 1,5 – 3 óra.

 KI KELL SZERELNI AZ ÜVEGET AUTÓFÓLIÁZÁS SORÁN?

Ez a kivitelezőn múlik. Van, aki szétszedéssel dolgozik, van aki szétszedés nélkül. Ha megfelelő gyakorlattal ren-
delkezik a kolléga, akkor nem kell tartania a szétszedéses telepítéstől. Ha azonban zavarja ez a kérdés, akkor 
válasszon inkább olyan kollégát, aki szétszedés nélkül dolgozik.

 MEG LEHET VÁRNI A HELYSZÍNEN AZ ÜVEGFÓLIÁZÁST?

Általában igen, a kivitelezők többségét nem zavarja, ha megvárják a munkát. Azonban mindenkit feszélyez, ha 
munka közben zavarják, így ebben az esetben az ügyfélváró részen javasolt megvárni az autófóliázást. Ritka az a 
kolléga, akit egyáltalán nem zavar egy folyamatosan csevegő ügyfél, vagy ha minden harmadik mozdulatot el kell 
magyarázni…

 MILYEN GARANCIÁT AD A SKYFOL?

A Skyfol szerződött kivitelezője szavatosságot vállal a kivitelezésre és a fóliára. Egy gyors online regisztrációt köve-
tően a vállalt garanciaidők a következők szerint alakulnak: Skyfol NR – 5 év, Skyfol HP / HP Pro – 10 év, Skyfol NT 
Ceramic/BabyGuard – Élettartam. A garancia vállalása csereszavatosságot jelent, mely fenáll mindaddig, amíg az 
Ön tulajdonában áll a jármű. A szavatosság nem átörökíthető, mivel a fóliához tartozó kezelési információk nem biztos, 
hogy átadásra kerülnek. Abban a valószínűtlen esetben, ha a termékkel problémája támad, a garancia érvényesítéséhez 
szükséges a műbizonylat és a számla bemutatása is. 

 A FÓLIA NEM SÉRÜL AZ ABLAK MOZGATÁSÁTÓL?

Vannak olcsó és silány minőségű fóliák, melyek nagyon gyenge karcmentes bevonattal rendelkeznek, vagy egyál-
talán nincs is rajtuk karcmentes bevonat. A Skyfol autófóliák mind ipari karcmentes réteggel rendelkeznek, így az 
üveg mozgatása nem karcolja meg a felületet. Fontos tudni azonban, hogy van egy pár autótípus, ahol az ablakmoz-
gató szerkezetbe már nem illesztenek filc anyagot. Ezeket a modelleket szerződött partnereink pontosan ismerik 
és öntapadó filcet helyeznek el a szerkezetben, így meggátolva a fólia sérülését.

 HOVA LEHET AUTÓFÓLIÁT TELEPÍTENI?

Magyarországon a „B” oszlop mögötti üvegeken tetszőleges sötétségű autófólia alkalmazható. A „B” oszlop előtti 
üvegfelületeken a fólia és az üveg együttes fényáteresztése 70% kell legyen. A fóliának rendelkeznie kell az ITM 
Af engedélyével, a fóliázásról műbizonylatot kell kiállítani és jelölést kell elhelyezni eltávolíthatatlan módon, mely 
tartalmazza a fólia Af engedélyének számát.
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 MIT TEHET A RENDŐR, HA ENGEDÉLY NÉLKÜL VAN FÓLIÁZVA AZ AUTÓM?

A rendőr a helytelenül, vagy engedély nélkül lefóliázott autó forgalmi engedélyét a helyszíni intézkedés során elveheti 
és az autót műszaki vizsgára rendelheti.

 MIT TEHET A VIZSGABIZTOS, HA ENGEDÉLY NÉLKÜL VAN FÓLIÁZVA AZ AUTÓM?

A vizsgabiztos a fóliázott autót akkor fogja átengedni a műszaki vizsgán, ha az autófólia rendelkezik Af engedéllyel, 
műbizonylattal, a megfelelő jelölés el van helyezve a fólia és az üveg között, valamint a törvényi előírásoknak meg-
felel a fóliázott üveg fényáteresztése.

 NEM FOG ZAVARNI AZ AUTÓFÓLIA A VEZETÉSBEN?

A Skyfol autóüveg fóliái kristálytiszta poliészter és ragasztó használatával készülnek, ezért az átláthatóságot nem 
zavarják. Azonban, ha nem volt még korábban üvegfólia az autóján, akkor javasoljuk, hogy először legsötétebb  
fóliaként inkább 20% fényáteresztésűt kérjen, mert este sötétben zavaró lehet az ennél nagyobb fényszűrés.  
Ha már pár hónapig vezetett sötétített autót, akkor nyugodtan jöhet a 3%-os is.

 MIT TEGYEK, HA NINCS MŰBIZONYLATOM?

Ez előfordulhat akkor, ha az autót használtan vásárolta és az előző tulajdonos nem adta át a műbizonylatot. Ameny-
nyiben az autó Skyfol fóliával van fóliázva (márkajelzésünk szerepel az üveg és a fólia között elhelyezett matricán), 
kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal az info@Skyfol.com címen és megkeressük Önt a pótlást 
illetően.

 MITŐL HŐVÉDŐ EGY AUTÓFÓLIA?

A beáramló hőnek két fő forrása van: a látható fény és az infravörös tartomány. Hővédő fóliának szoktuk nevezni 
az infravörös tartományt is szűrő autóüveg fóliákat. A hővédelem mértéke leginkább attól függ, hogy milyen haté-
konysággal szűri az adott fólia az infravörös sugárzást, annak teljes tartományában. Azonos fényáteresztés mel-
lett az lesz az erősebben hővédő fólia, amely a teljes infravörös tartományt jobban szűri. A Skyfol legjobb hővédő 
sorozata a BabyGuard, amely akár 95%.ban képes szűrni az infravörös tartományt. A következő a sorban a Skyfol 
NT Ceramic, amely 80%-os infraszűrést biztosít. A Skyfol HP / HP Pro és CarbonX sorozatok hasonló hővédelemre 
képesek 45-50%-os infraszűréssel. 

 HOGYAN TISZTÍTHATÓ A FÓLIÁZOTT ÜVEG?

Nagyon fontos, hogy kerülje a kaparó, dörzsölő eszközöket, valamint az erős tisztítószereket. Természetesen a 
Skyfol autófóliák ipari karcálló réteggel rendelkeznek, de kaparásnak, dörzsölő tisztítószereknek vagy tisztító esz-
közöknek nem állnak ellen. Normál háztartási ablaktisztítót és puha rongyot használjon tisztításhoz.

 MINDEN AUTÓFÓLIA BELILUL EGY IDŐ UTÁN?

Nem. Lilulásra azok a színezési technológiák hajlamosak, amelyek nem megfelelő pigmenseket használnak,  
egyrétegűek és nem hatékony az UV szűrő képességük. A Skyfol kínálatában ilyen termék nem szerepel.

 MIT JELENT A SKYFOL ÉLETTARTAM GARANCIA?

A Skyfol vezette be Magyarországon először a legerősebb garanciát az üvegfólia iparban. Amennyiben Skyfol Ba-
byGuard vagy Skyfol NT Ceramic üvegfóliát választ az autójára, akkor cseregaranciát vállalunk mindaddig, amíg az autó 
a tulajdonában marad. Részletesebben a https://www.skyfol.hu/upload/files/skyfol_szavatossagi_nyilatkozat_2019.pdf 
oldalon talál információkat.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

HONNAN TUDHATÓ, HOGY EGY FÓLIÁS MEGBÍZHATÓ-E?

A legjobb, ha olyan partnert választ, akit egy nagy forgalmazó ajánl. Célszerű még figyelembe venni, hogy mióta  
fóliázik a műhely, hány autót csinált meg már az, aki az autóján fog dolgozni és az egész műhely milyen megjelené-
sű, mennyire rendezett. A Skyfol mindezeken felül műhelyértékelő rendszert vezetett be 2015-től, melyen keresz-
tül az autójukat fóliáztató ügyfelek lehetőségében áll, hogy pontozzák a műhelyt, majd ezek a pontok kumulálva 
megjelennek az adott partner mellett. https://www.skyfol.hu/autofolia/hivatalos-kivitelezok

 MIÉRT BÍZZAK MEG A SKYFOL MINŐSÉGÉBEN?

A Skyfol alapítói több, mint 30 éve forgalmaznak üvegfóliákat, legelsőként indultak a piacon és töretlenül fejlődnek. 
A Skyfol autófóliáit a világ vezető üvegfólia gyártói állítják elő, egyes sorozatait az annak gyártására leginkább  
alkalmas forrásból szerzi be.

 MIÉRT JOBBAK A HP / HP PRO / CARBONX SOROZATOK, MINT AZ NR? 

A Skyfol HP / HP Pro / CarbonX sorozatok képesek szűrni az infravörös tartomáynt is, szemben az NR sorozattal, 
amely kizárólag a látható fényben dolgozik. Ennek köszönhetően lényeges hővédelmi különbség van a sima mély-
színezett fóliákhoz viszonyítva. 

 MIÉRT JOBB AZ NT CERAMIC, MINT HP / HP PRO / CARBONX SOROZATOK? 

A Skyfol NT Ceramic egy kerámia technológiát felhasználó üvegfólia, mely lényegesen hatékonyabb hővédelemre ké-
pes, mint a hagyományos színezett-fémezett anyagok. További előnye, hogy a kerámia alapú technológia nagyon magas 
tartósságot biztosít, így hosszú évek múltán is megbízhatóan teszi a dolgát. 

 MIÉRT JOBB A BABYGUARD, MINT AZ NT CERMAIC SOROZAT? 

A Skyfol BabyGuard sorozat megtestesíti mindazt a technikai maximumot, amire ma az üvegfólia gyártás képes. Véd-
jegyzett gyártástechnológiájának köszönhetően tartósan képes 95%-os infravörös szűrésre, ami gyakorlatilag a besu-
gárzott hőt teljesen megszűnteti az üveg mögött. További különlegessége, hogy a gyermekek fokozott védelme miatt 
vastagabb, mint a hagyományos fóliák, ezzel még erősebb szilánkvédelmet biztosítva. További különlegessége, hogy 
a múzem fóliákból ismert UV szűrő részecskéket használtuk a gyártás során, ezzel is szavatolva a legtökéletesebb UV 
védelmet. 

 MITŐL SZÍNSTABIL EGY AUTÓFÓLIA?

Az autófólia színstabilitását alapvetően az alkalmazott színezés típusa, a szerkezetben lévő rétegek száma és az 
UV szűrő részecskék minősége határozza meg. Fontos tudni, hogy mindegyik mélyszínezett autófólia fakul idővel, 
ennek mértéke azonban a minőségi fóliáknál elenyésző. Valamennyi Skyfol autóüveg fólia többrétegű, inorganikus 
UV szűrő részecskéket tartalmaz és 3., valamint 4. generációs mélyszínezési gyártástechnológiával készül, UV álló 
pigmentekkel.

 MILYEN DOKUMENTUMOKAT KAPOK AZ AUTÓFÓLIÁZÁS UTÁN?

A fóliázás után a Skyfol szerződött telepítője kitölti és átadja Önnek a formanyomtatvány műbizonylatot. A műbi-
zonylat pont illeszkedik a forgalmi engedély tokjába, így az mindig kéznél lesz, ha szükség van rá.
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SZÓJEGYZÉK

TELJES NAPENERGIA ÁTERESZTÉS %
Total Solar Energy Transmitted

a teljes szoláris hullámhossz-tartományba eső (300-2500 
nm) napenergia üvegezési rendszeren keresztül közvetlenül 
áthaladó mennyisége az üvegezési rendszerre eső napener-
gia arányában.

TELJES VISSZATÜKRÖZÖTT NAPENERGIA %
Total Solar Energy Reflected

a teljes szoláris hullámhossz-tartományba eső (300-2500 nm) 
napenergia üvegezési rendszerről közvetlenül visszatükröző-
dő mennyisége az üvegezési rendszerre eső napenergia ará-
nyában.

TELJES ELNYELT NAPENERGIA %
Total Solar Energy Absorbed

a teljes szoláris hullámhossz-tartományba eső (300-2500 
nm) napenergia üvegezési rendszer által közvetlenül elnyelt 
mennyisége az üvegezési rendszerre eső napenergia ará-
nyában.

LÁTHATÓ FÉNY ÁTERESZTÉS %
Visible Light Transmitted

a 380-780 nm közötti látható napenergiának az üvegezési 
rendszeren áthaladó mennyisége az üvegezési rendszerre 
eső teljes látható fény arányában.

LÁTHATÓ FÉNY TÜKRÖZÉS %
Visible Light Reflected

a 380-780 nm közötti látható napenergiának az üvegezési rendszer-
ről visszatükröződő mennyisége az üvegezési rendszerre eső teljes 
látható fény arányában.

NAPHŐFELVÉTELI EGYÜTTHATÓ
SHGC

hasonló az árnyékolási együtthatóhoz, de ez az érték a meg-
növekedett elnyelés miatt felmelegedő üveg által a szobába 
visszasugárzott energia mennyiségét is figyelembe veszi. Mi-
nél alacsonyabb az érték, annál jobb a hővisszaverés.

TELJES VISSZATARTOTT NAPENERGIA %
Total Solar Energy Rejected 

a teljes szoláris hullámhossz-tartományba eső (300-2500 nm) 
napenergia üvegezési rendszeren nem áthaladó mennyisége az 
üvegezési rendszerre eső napenergia arányában.

U-ÉRTÉK
U-Value

az üvegezési rendszer hővezetési értéke, ami független a nap-
sugárzástól. A belső és külső hőmérsékletek különbségének 
értékével (Kelvinben) megszorozva megadja a hővezetés értékét 
(Watt/óra/négyzetméter). Minél kisebb az U-érték, annál jobb a 
hőveszteség csökkentése.

EMISSZIVITÁS
Emissivity

a hosszú beltéri energiahullámok visszaverésének képességét 
mutatja. Minél alacsonyabb az emisszivitás, annál jobban tudja a 
kérdéses tárgy a szoba hőjét megtartani.

ULTRAVIOLA (UV) SZŰRÉS %
UV Rejection

a 300-380 nm közötti napenergiának az üvegezési rendsze-
ren áthaladó mennyisége az üvegezési rendszerre eső teljes 
UV energia arányában.

SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG
Tensile strength

egy 1”×1” méretű fólia törőszilárdsági teszttel megegyező módú 
széthúzásakori érték. Általában a törőszilárdság alapján számít-
ják ki, mértékegysége font/négyzetinch (psi).

TÖRŐSZILÁRDSÁG
Break strength

a tényleges terhelés vagy erő, aminek következtében üvegtö-
rés lép fel. Mértékegysége font/inch. 

ÁTÜTÉSI ERŐ
Puncture strength

az üvegfólia átütési erejét az határozza meg, hogy mennyire 
képes ellenállni egy tompa eszköznek, amivel megkísérlik 
átszúrni. Az átütési erő mértékegysége kilogramm vagy font.  

EASY SHRINK
kiemelkedően könnyű zsugoríthatóság

COLOR STABLE
kiemelkedően színstabil, fokozott fakulás ellen is garantálva

SPECTRALLY SELECTIVE
magas látható fényáteresztés mellet erős infraszűréssel, 
így jó hővédelemmel rendelkező fólia a sorozatban

INSIGHT PROTECTION
erős belátásvédelem, 10% alatti fényáteresztéssel  

         rendelkező fólia is a sorozatban

DIAMOND SRC
extra ellenálló, ipari karcmentes réteg

ULTIMATE HEAT REJECTION
90% feletti infraszűréssel rendelkező sorozat

EXTREME HEAT REJECTION
70% feletti infraszűréssel rendelkező sorozat 

HEAT REJECTION
40% feletti infraszűréssel rendelkező sorozat

www.Skyfolablakfolia.hu 

Itt mindent megtalál, amit az üvegfóliákról tudni érdemes. A Skyfol hazai épületfóliás portálja 
rengeteg hasznos információval várja és segítségével Ön képes lesz elnavigálni a fóliák világában 
és kiválasztani az Ön igényeinek leginkább megfelelő terméket. 

ÜVEGFÓLIA
KONFIGURÁTOR
Nézze meg, hogy a választott fólia 
hogy mutat feltelepítve!

A Skyfol Film Viewever segítségével 
valamennyi fóliánkat megnézheti 
külső és belső perspektívából is, 
így láthatja, hogy milyen színe lesz a  
fóliának és mennyire fog tükrözni. 

ESETTANULMÁNYOK
Több tucat esettanulmányt készí-
tettünk az elmúlt évek munkáiból, 
hogy láthassa, az Ön problémája 
nem feltétlenül egyedi és a Skyfol 
már máshol is megoldást nyújtott 
hasonló helyzetekre. 

Mindegyik esettanulmányunk tar-
talmazza a felhasznált alapanyagot 
és a kivitelező céget.

ENERGIA
KALKULÁTOR
Számítsa ki, hogy mekkora ener-
giaterheléstől szabadítja meg 
helyiségeit a Skyfol ablakfólia! 

Válassza ki az üveg szerkezetét, 
tájolását és dőlésszögét, majd a 
fólia típusát és a program kiszá-
molja a megtakarított energia 
mennyiséget. 
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