INWESTYCJA W JAKOŚĆ.
WYBIERZ XPEL PRIME™ CS
XPEL jest jedną z najbardziej zaufanych marek
pośród innych zajmujących się ochroną lakieru
i przyciemnianiem szyb samochodów. Nasze
folie XPEL PRIME™ CS 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.

XPEL GWARANTUJE

Folie XPEL PRIME™ CS posiadają dożywotnią
gwarancję. Utrzymują ten sam doskonały
i przejrzysty wygląd przez długie lata.

BEZ Zarysowań
BEZ Pęknięć
BEZ Pęcherzyków
BEZ Smug

XPEL PRIME™ CS
FOLIE DO SZYB
SAMOCHODOWYCH

ELEVATE YOUR
DRIVING EXPERIENCE
Ochrona wyglądu i trwałości Twojego samochodu
to nasza specjalność.

OCHRONA I KOMFORT
DLA TWOJEGO SAMOCHODU
Nasze folie XPEL PRIME™ CS zaprojektowaliśmy po to,
aby Twoja jazda stała się bardziej komfortowa i chroniła
Twój samochód oraz znajdujących się w nim pasażerów.
Każdy z naszych produktów jest opracowany według
najwyższych standardów i posiada dożywotnią
gwarancję XPEL.

WSZYSTKIE NASZE FOLIE PRIME™ CS

SĄ OBJĘTE DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĄ XPEL

Redukcja promieni
Promienie podczerwieni i UV są redukowane przez
naszą nowatorską technologię zanim znajdą się
w zasięgu Twojego wzroku - zwiększa widoczność
oraz minimalizuje zmęczenie oczu.

Utrzymuje Twój komfort jazdy
Folie XPEL PRIME™ CS blokują 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™ CS zapewnia ochronę SPF 1,000,
która skutecznie blokuje blisko 99% szkodliwego
promieniowania UV. Takie promieniowanie może
doprowadzić do powstania raka skóry,
przedwczesnego starzenia oraz uszkodzenia jej
komórek.

Odbiór sygnału bez zakłóceń
Nasza nano - ceramiczna technologia nie zakłóca
sygnału radia, telefonów komórkowych oraz
Bluetooth tak jak tradycyjne folie metalizowane.

Dobry wygląd
Neutralny kolor w naszych foliach XPEL PRIME™ CS
wciąż pozostaje taki sam nawet po wielu latach
i nigdy nie blednie ani nie odbarwia się.

REDUKUJE PROMIENIE ŚWIETLNE, CIEPŁO
ORAZ SZKODLIWE PROMIENIOWANIE UV.

KOLOR NIGDY NIE BLEDNIE
ANI NIE ODBARWIA SIĘ.

NIE KOLIDUJE Z ODBIOREM
SYGNAŁU GPS CZY RADIA.

