Produse speciale LLumar

Experienţa condusului luxos

LLumar UVShield vă protejează pe Dumneavoastră și
pasagerii Dumneavoastră cu cel mai înalt grad de
protecţie împotriva razelor UV, având variante chiar și
transparente. Foliile LLumar sunt recomandate de către
Fundaţia Cancerului de Piele din SUA.
Garda ta de corp: Foliile de siguranţă LLumar împiedică împrăștierea cioburilor de sticlă spartă, reducând
riscul accidentării.

Experienţa condusului luxos

Solutia Inc., producătorul foliilor LLumar este cel mai
mare producător mondial de folii profesionale. Capacitatea noastră tehnologică de cercetare și dezvoltare este
demnă de invidiat, avem produsele cele mai bune din
lume, acesta este cheia succesului nostru.
În România foliile LLumar sunt omologate de către
Registrul Auto Român – Organismul de Certiﬁcare
Produse. Fabricarea foliilor LLumar se face în conformitate cu standardul ISO 9001:2000.
Utilizarea foliilor diferă în lume în funcţie de legislaţia
locală, climat și preferinţe culturale. Solutia Inc. oferă cea
mai largă gamă de folii din lume, poate satisface cererile
diverse având cea mai variată ofertă de folii din industrie.
Având o reţea globală de reprezentanţe din care și
România face parte, se asigură o livrare rapidă și un
service la nivel superior. Alegeţi și Dumneavoastră
produsele LLumar, cea mai căutată marcă de folie din
lume

Foliile auto LLumar pe lângă aspectul stilat vă oferă avantaje importante Dumneavoastră:
Consum economic de carburant: Asigură un
climat comfortabil în habitaclu în paralel cu reducerea sarcinii instalaţiei de aer condiţionat.

Partenerul Dumneavoastră LLumar
RECOMMENDED

SKIN
CANCER

Asigură intimitate familiei și obiectelor de valoare.

F

OUNDATION

Stabilitatea culorilor și varietatea lor, chiar și în
nuanţele geamurilor de fabrică.
Datorită stratului antizgâriere, foliile auto LLumar nu
necesită o întreţinere specială, sunt garantate chiar și
până la 12 ani.
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Producătorul foliilor LLumar

Folii auto profesionale LLumar

Experienţa condusului luxos

LLumar SeriaAvantgarde

Întâlnirea luxului cu inovaţia
Foliile profesionale LLumar asigură o înfăţișare superioară,
performanţă și comfort fără compromisuri.

Aspect impecabil. Intensiﬁcă stilul mașinii tale fără a
renunţa la performanţă.
Blochează căldura. Menţine interiorul vehiculului
răcoros și comfortabil.

LLumar SeriaEsprit

Respingerea a 99% ale razelor UV. Protejează
interiorul mașinii împotriva decolorării și pasagerii de
înbolnăviri ale pielii.

Aspect atrăgător, Atitudine liberă
Aspect impecabil. Intensiﬁcă stilul mașinii tale fără a
renunţa la performanţă.

Reducerea luminii orbitoare pentru înbunătăţirea
comfortului la condus.

Blochează căldura. Menţine interiorul vehiculului
răcoros și comfortabil.
Exclude bruiajul. LLumar Seria Esprit nu perturbă
funcţionarea telefoanelor mobile, a radioului și a
sistemelor de navigaţie.

Exclude bruiajul. LLumar Seria Avantgarde nu
perturbă funcţionarea telefoanelor mobile,a radioului
și a sistemelor de navigaţie.

LLumar SeriaComfort

Comfort fără compromisuri
Aspect impecabil. Intensiﬁcă stilul mașinii tale fără
a renunţa la performanţă.
Blochează căldura. Menţine interiorul vehiculului
răcoros și comfortabil.
Respingerea a 99% ale razelor UV. Protejează
interiorul mașinii împotriva decolorării și pasagerii
de îmbolnăviri ale pielii.
Reducerea luminii orbitoare pentru înbunătăţirea
comfortului la condus.

