
XPEL PRIME™ XR

FOLIE DO SZYB 

SAMOCHODOWYCH

KEEP YOUR CAR 
IN ITS PRIME
Nano - ceramiczna technologia pozwala chronić 

Ciebie i Twój samochód na długie lata.

XPEL PRIME™ XR

XPEL jest jedną z najbardziej zaufanych marek 

pośród innych zajmujących się ochroną lakieru 

i przyciemnianiem szyb samochodów. Nasze 

folie XPEL PRIME™ XR są niepodważalnym 

dowodem na jakość i gwarancję tak jak pozostałe 

nasze produkty.

Nasza firma powstała w oparciu o doświadczenie 

i prawdziwą pasję do samochodów. Każdy 

z naszych produktów został tak starannie 

zaprojektowany aby osiągnąć możliwie najlepszy 

wygląd, wydajność oraz trwałość.

Aby zapewnić Ci najwyższą jakość oferowanych 

produktów tworzymy je w oparciu 

o najnowocześniejszą technologię. W każdym 

z nich dostrzeżesz dbałość o szczegóły i postęp 

technologiczny, który przekroczy Twoje wszelkie 

oczekiwania. 

INWESTYCJA W JAKOŚĆ.

WYBIERZ XPEL PRIME™ XR

XPEL GWARANTUJE
Folie XPEL PRIME™ XR posiadają dożywotnią 

gwarancję. Utrzymują ten sam doskonały 

i przejrzysty wygląd przez długie lata.

BEZ Zarysowań

BEZ Pęknięć

BEZ Pęcherzyków

BEZ Smug

PRIME CS20 PRIME XR20

SPECYFIKACJA XPEL PRIME™ XR

Redukcja UV

Rozproszenie energii słonecznej

Redukcja podczerwieni

XPEL PRIME™ XR to nie tylko dobry wygląd Twojego 

samochodu - to także dobre samopoczucie kierowcy 

i pasażerów. Nasze folie zostały zaprojektowane 

z użyciem najnowocześniejszej technologi odbijającej 

promienie słoneczne, które chronią i utrzymują 

optymalny komfort jazdy.

KEEP IT COOLER



NASZA NAJNOWOCZEŚNIEJSZA 
TECHNOLOGIA SPRAWIA, ŻE 
DOBRY SAMOCHÓD STAJE SIĘ 
JESZCZE LEPSZY

KOMFORT. OCHRONA. LEPSZY WYGLĄD.
TO WSZYSTKO MOŻESZ MIEĆ Z XPEL PRIME™ XR.

W XPEL jesteśmy nastawieni wyłącznie na rozwój 

innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają chronić Twój 

samochód i Twoich pasażerów. Nasza kolekcja folii 

XPEL PRIME™ XR to wykorzystanie najnowocześniejszej 

technologii dla Twojego samochodu.

Technologia nano - cząsteczek ceramicznych
Folie XPEL PRIME™ XR zawierają nano-cząsteczki, 

które lepiej odbijają promienie słoneczne - są 

bardziej efektywne niż tradycyjne ceramiczne, 

metalizowane czy kolorowe folie.

Efektywne odbijanie ciepła
Nasza technologia skutecznie blokuje przedostawanie 

się promieni słonecznych aby utrzymać w Twoim 

samochodzie optymalną temperaturę przez co zużycie 

paliwa znacznie się zmniejsza ze względu na mniejszą 

pracę klimatyzacji.

Ochrona przed promieniami UV
XPEL PRIME™ XR zapewnia ochronę, która skutecznie 

blokuje blisko 99% szkodliwego promieniowania UV. 

Takie promieniowanie może doprowadzić do powstania 

raka skóry, przedwczesnego starzenia oraz uszkodzenia 

jej komórek.

Lepsza przejrzystość
Dawniej aby utrzymać optymalną temperaturę wewnątrz 

samochodu używano ciemnych folii ograniczających 

widoczność. Ceramiczna technologia w XPEL PRIME™ XR 

powoduje maksymalne odbicie promieni słonecznych 

oraz zwiększoną widoczność podczas jazdy w nocy.

Dobry wygląd
Neutralny kolor w naszych foliach XPEL PRIME™ XR 

wciąż pozostaje taki sam nawet po wielu latach i nigdy 

nie blednie ani nie odbarwia się.


