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Eastman Chemical Company е производител на фолиа 
LLumar които се произвеждат в САЩ. Фолиата се про-
извеждат в изцяло затворен цикъл на производство 
и процесите се контролират непрекъснато.

Благодарение на повече от 50 години опит и строго 
спазване на качеството при производство продуктите 
на LLumar имат най-дългата гаранция давана от про-
изводител в бранша. 

Препоръчваме монтаж от оторизиран от LLumar 
монтажист с цел качествено поставяне на фолиото и 
спазване общите условия на гаранцията.

Качество на което можете да разчитате

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Чл. 105. 

(1) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 
21.01.2017 г.) Забранява се ограничаване на ви-
димостта през челното, задното и през странич-
ните стъкла на автомобила, осигуряващи види-
мостта на водача към пътя, както и намаляване 
на прозрачността им.

(2) (изм., бр.9 ДВ от 2017., в сила от 26.01.2017) 
Ограничаване на видимостта, както и намаля-
ване на прозрачността на стъкла, различни от 
челното и стъклата на предните странични вра-
ти, се допуска само при наличие на огледала за 
виждане назад от двете страни на автомобила.

(3) (, изм., бр. 9 ДВ от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) 
Намаляване прозрачността на стъклата по ал. 1 
се допуска само в границите на стойностите, оп-
ределени в Правило № 43 на Икономическата 
комисия за Европа на Организацията на Обеди-
нените Нации.

Според Закона

Автомобилни фолиа
Подобрете стъклата си

Вашият LLumar партньор – www.LLumar.bg



Спира топлината. Запазва салона на колата Ви 
прохладен и комфортен.

Намалява отблясъците и подобрява удобството на 
водача.

Над 99% UV защита пази салона на колата Ви от 
избледняване и напукване.

Икономичност. Прохладен и комфортен интериор 
като същевременно намалявате натоварването на 
климатичната инсталация.

Термозащита

Защитава личното пространство, на семейството и 
ценностите Ви.

LLumar защитно фолио задържа стъклото на мяс-
то, намалявайки риска от нараняване при инци-
дент или за възпиране на кражба.

Фолиата LLumar са устойчиви на надраскване, 
здрави и на практика без нужда от поддръжка с 
до 12 години гаранция.

Защита и удобство

Висококачественото автомобилно фолио LLumar 
Ви осигурявa невероятен комфорт и страхотен 
външен вид при шофиране без компромис.

По-добър външен вид. Подчертайте стила на Ва-
шият автомобил без да жертвате качеството.

Огромен избор от цветове и отлична стабилност, 
на цвета за по-продължителен живот.

Качество и стил

С над

99
защита от УВ 

лъчи

%


