
Защото първата драскотина
 е най-болезнена

Самовъзстановяващо се фолио
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 1  Частично/ цял преден капак

 2  Предна броня

 3  Фарове

4  Врати и дръжки
 5  Странични огледала
 6  Прагове
 7  Калник
 8  Задна броня и багажник

Един 
невидим 
пазител

Най-прозрачното фолио в света за защита на боята. Повече от 10 години ще защитава 
Вашият автомобил от наранявания. 

Дълготрайна защита

Първата драскотина е най-болезнена! Избегнете главоболията и защитете 
автомобила си с помощта на LLumar и самовъзстановяващото се фолио защитаващо 
боята. Изключително прозрачно и напълно невидимо, фолиото защитава блясъка на 
автомобила Ви при ежедневна употреба от наранявания. 

Защита където е най-необходимо
Лесно защитете автомобила си с фолиото за защита на боята LLumar. Почистването е 
още по-лесно. Какъвто и автомобил да шофирате, фолиото за защита на боята LLumar 
е най-добрият избор да защитите боята си за дълго време.

Запазете перфектния външен вид на автомобила си

* Серията Platinum

Дори и най-малките наранявания и надрасквания ще изчезнат благодарение на 
самовъзстановяващото фолио LLumar

Защитава лака на боята от нараняване

Защитава вратите и дръжките от надрасквания и наранявания

Предпазва боята от удари от камъчета, зимно време от сол, луга и пясък които 
повреждат лака

Водата трудно се задържа върху него благодарение на HydroGard хидрофобната 
технология с която се произвежда*

Най-широкото фолио за защита на боята в света. Всеки автомобилен капак който 
съществува може да бъде защитен с едно цяло парче фолио*

Напълно незабелижимо, след монтаж не променя оригиналния вид на автомобила

Превъзходно защитава от кал, масло, катран, насекоми, замърсявания от птици, 
като същевременно дава допълнителен блясък на боята

Защита от вредните UV лъчи

Дългогодишна фабрична гаранция



Представяме Ви най-новото фолио за защита на боята. 
Най-доброто решение за защита на боята  и съвършен външен вид. 
LLumar Valor вдига стандартите на най-високо ниво

LLumar PPF Valor
Керамично покритие или защитно фолио, кое е по-добро? Всеки от тези два 
популярни метода за защита на боята на автомобила Ви имат свои уникални 
предимства, така беше, досега. Ние преобразихме фолиото за защита на боята, 
слой по слой, и сега със Valor вече имате най-доброто от и от двете.

Чрез изключителната технология Tetrashield™ , Valor съчетава предимствата на 
защитното фолио и керамичните покрития в един забележителено издръжлив 

продукт. Този одобрен от производителите на автомобили (OEM) продукт със 
своята Tetrashield™ технология, вдига стандартите на защитните фолиа на най-
високо ниво .Със своята супер хидрофобна повърхност, този продукт не само 
означава, че  почистването на автомобила ще е по-лесно, означава и че автомобила 
ще има чист вид много по-дълго време.

Това революционно защитно фолио се справя мощно със всякакви опастности за 
боята, като киселинен дъжд, замърсявания от птици и дървесна смола, луга, сол, 
битум. Защитавайки автомобила си с Valor , ще си спестите скъпи и изискващи много 
време ремонти, като същевременно ще получите изключителна защита против 
надрасквания. Освен това боята ще изглежда още по-лъскава и с невероятен 
блясък и дълбочина, без портокалов вид или изкривявания. 

Всичко това в един продукт, един монтаж и повече от 12 години гаранция. 
Защитното фолио Valor ще Ви впечатли от началото до края.
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Защитава и в най-тежките условия, самовъзстановява се и не задържа 
течности чрез супер хидрофобната си технология. Фолио за защита на 
боята LLumar Platinum ще Ви осигури надеждна защита със всичките си 
разовидности,  изключително прозрачно, матово или дълбоко черно.

LLumar PPF Platinum Extra

LLumar Platinum Extra е за тези за които максималната защита е от значение. Всички 
драскотини изчезват защото Platinum Extra е от най-дебелите фолиа на пазара, 
благодарение на което автомобила е защитен при всякакви условия. Хидрофобната 
технология HydroGard™ не позволява да се задържа не само вода, а и прах и мръсотия. 
В сравнение с обикновените фолиа за защита на боята, Platinum Extra е с 50% по-
дебело, така дори и при най-лошите условия защитата е максимална. Препоръчваме 
защитаването на най-уязвимите детайли като брони, прагове, огледала, фарове, като 
най-добре е да се защити цялата каросерия на автомобила. 

LLumar PPF Platinum

LLumar PPF Platinum е по-тънка разновидност на Platinum Extra, но с изключение на 
дебелината нямат друга разлика. С 10 години гаранция, това е фолиото с най-дълга 
гаранция на пазара. Произвежда се във лъскав и матов вариант, като се запазва 
оригиналния цвят на автомобила. В допълнение към качествата му, фолиото се 
произвежда и с широчина 1.83см което позволява да бъдат защитени дори и най-
големите детайли с едно цяло парче.   

LLumar PPF Select Black

Различните разновидности на LLumar Platinum ще Ви осигурят надеждна защита 
чрез своята отблъскваща течности технология HydroGard. Със своя дълбок черен 
гланц, то е изключително подходящо за защита на черен цвят боя или стъклени 
тавани. Полиуретановото фолио е много по-издръжливо и предлага в пъти по-добра 
защита в сравнение с останалите черни винилови фолиа. Портокалова текстура се 
забелязва във всички винилови фолиа за облепване, такава тестура няма да видите 
във фолиата LLumar SelectBlack и същевременно ще получите надеждна защита. 
Изключително дълга гаранция от производителя.



Фолиа за стъкла LLumar  

Фолиата за стъкла LLumar е най-доброто решение за защита срещу жега и UV лъчи. Чрез 

своята керамична технология, пътуването Ви ще бъде изключително комфортно и удобно.

■   Спира топлината. В купето осезаемо се намалява температурата и подобрява 
комфорта.

■   Намалява с до 97% топлината (SIRR). Намалява отблясъците и загряването на 
купето.

■   Намалената заслепяваща светлина подобрява комфорта при шофиране.

■   Спира 99% от UV лъчите и намалява избеляването на интериора и запазва кожата 
в салона.

■   Намалява разхода на гориво като подобрява работата на климатичната инсталация 
и удължава живота и.

■   Затъмнените стъкла на автомобила осигуряват повече уединеност и защита на 
вещите оставени в купето.

■   При инцидент защитните фолиа задържат стъклата при счупване и така помагат да 
се избегнат тежки наранявания на очите и кожата.

■   Благодарение на изключителното недраскаемо покритие, не се нуждаят от 
специални грижи и идват с дълга гаранция от производителя.

■   В допълнение към защитата и по-ниската температура в автомобила, те му 
придават и по-добър и модерен външен вид.

Фолиото за защита на боята LLumar е съвършенната защита на Вашия автомобил. 
Фолиото за стъкла LLumar е съвършенната защита за Вас и Вашите пътници от 
вредните лъчи и топлина.  

Всеки автомобил заслужава защита. Изберете най-висок клас фолио LLumar за 
защита на боята. За всеки автомобил имаме перфектното решение.

LLumar PPF G

LLumar PPF G е фолио което съчетава в себе си самовъзстановяващото се покритие, 
дъготрайната лъскавина и блясък както и, че не пожълтява. Също като останалите 
продукти LLumar PPF защитава надеждно автомобила Ви. Произвежда се както матово 
така и лъскаво без да променя цвета на боята по никакъв начин. Незабележимо защитава 
от драскотини и ежедневна употреба. 

LLumar PPF Edge Guard

Изключително неприятно е когато отваряйки вратата си одраскате ръба и, на паркинга 
или пък  в гаража. LLumar PPF Edge Guard надеждно предпазва вратите на автомобила ви 
от нараняване. 

LLumar PPF Essential

LLumar PPF Esential ще осигури основната защита на всеки автомобил. Също като 
останалите продукти на LLumar ,то не пожълтява и защитава от надраскване при 
ежедневна употреба. Препоръчваме използването на този продукт за базисна защита на 
автомобила Ви.  



За производителя на фолиа LLumar 

През 1956 г. създателя на продуктите LLumar, Жул Хермес открива за света оцветения 
РЕТ полиестер на базата на който се произвеждат всички днешни фолиа за стъкла. 
В годините знанията и опита натрупан в изобретяването и производството на фолиата 
за стъкла се оказван водещ за Eastman Chemical Company която става собственик на 
производителя на фолиа LLumar. От създаването си до ден днешен, мястото където са се 
произвеждали и продължава да се произвеждат фолиата LLumar остава непроменено, 
Съединени Американски Щати.

Джордж Ийстман , основава Eastman през 1920-та година която е по-позната като 
Eastman Kodak, създателя на фотоапаратите Кодак. Произвежданите от Eastman 
продукти намират широко приложение в ежедневието и милиони хора по света 
използват всеки ден.

Следвайки нуждите на потребителите, Eastman фокусира голяма част от ресурсите и ин-
женерния си потенциал за производство на фолио което защитава боята, като по този 
начин създава продукта PPF. Eastman първа в света създава фолио на базата на поли-
уретан което да защитава боята на автомобила. Eastman е единствения производител в 
света, който има затворен цикъл за производството на PPF фолио и по този начин оси-
гурява еднакво качество на продуктите си всеки път. Първи в света произвежда фолио 
за защита на боята с ширина 1.83см което е достатъчно да покрие дори и най-големия 
детайл на всеки автомобил в света с едно цяло парче. Наред с производството Eastman 
обръща голямо внимание и на техническата обезпеченост и голям инженерен капаци-
тет което прави LLumar световен лидер на пазара за фолиа за защита на боята.

Гаранция и качествен монтаж

Качествено фолио, монтирано качествено. Дори и най-добрия продукт ще изглежда 
зле ако е некачествено монтиран. Официалните монтажни центрове са местата където 
ще монтират качествено продуктите на LLumar.

Партньорите ни в официалните монтажни центрове непрекъснато усъвършенстват и 
подобряват уменията си за да сме сигурни, че ще получите най-добрия монтаж на фолио 
LLumar. При тях можете да намерите фолиото което пасва идеално на нуждите Ви. 
Ще ви консултират и ще получите пълна информация за нашите продукти. По този 
начин ще сте сигурни, че получавате най-качественото фолио и ще бъде монтирано 
безупречно с най-новите техники за монтаж в съответствие с най-високите стандарти 
и изисквания. В официалните монтажни центрове ще получите писмена гаранция за 
извършения монтаж и качества на продукта. 

Актуален списък с официални монтажни центрове и партньори можете да откриете на 
www.llumar.bg

Продуктите на LLumar се проверяват непрекъснато от реномирани международни 
лаборатории за да сте сигурни, че винаги получавате високото качество което е стандарт 
за LLumar. Нашите партньори ще Ви дадат съвети как да поддържате фолиото за защита 
на боята в перфектно състояние. При производството на фолиата LLumar се използват 
най-висококачествените материали. Нашите инженери постоянно усъвършенстват 
процесите по които се произвеждат фолиата LLumar. Безкомпромисното качество 
на фолиата LLumar се гарантира от компанията майка, мултимилиардната компания 
Eastman Chemical Company.
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