
Klaipeda
Naudinga informacija

Stiklų tamsinimas

Spalvotų plėvelių naudojimas susideda iš klijuoti jį ant stiklo procedūra. Tonizuojamos plėvelės gali būti dažytos, metalo arba
kartu. Tonizavimas automobilių langai reikalauja priežiūros, tikslumo ir tinkamų įgūdžių. Ir dar taikant filmą ant stiklo
paprastumas leidžia juos naudoti daug įmonių ir įmonių, teikiančių tokio pobūdžio paslaugas. Tonizuojanti plėvelė užtikrina
reikiamą perdavimo koeficientą (kurį nurodo gamintojas), lengvai uždedama ant paviršiaus, gali būti išmontuojama ir
pakeičiama kita. Pasaulyje yra daug įvairių gamintojų, spalvų ir charakteristikų filmų.

Langų tamsinimas Klaipėdoje — SISTEMA KLAIPĖDOS automobilių tonizuojantis centras naudoja «Llumar» serijos ir ATR metalo
tonizuojančius filmus, kuriuos pagamino Amerikos bendrovė CPFilms, Inc. «AtR» serijos «Llumar» plėvelei būdingas neutralus
medžio anglies atspalvis, kuris sumažina vairuotojo akių įtampą, o peržiūri situaciją lauke. Nepaisant to, kad ji atitinka visus
būtinus reikalavimus dėl šviesos perdavimo ir saugos kokybę, toks filmas suteikia vairuotojui ir keleiviams automobilio
aukščiausio lygio komfortą ir saugumą. Filmas Llumar ATR nėra akinimo ir, kai taikoma ant stiklo, suteikia su pastaruoju puikiai
lygaus paviršiaus be burbuliukų ir vadinamasis «žingsnis».

Ypač svarbu tonuoti automobilio langus turėtų būti suteikta patirtis ir profesionalumas montuotojas užsiima tonavimo stiklo.
VIPTON auto centro meistrai yra pripažinti vienu iš geriausių savo srities specialistų: tiek privatūs klientai, rekomenduojami savo
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draugams, tiek dileriai visoje Lietuvoje.

Užsiregistruokite LLUMAR įsisaužti plėvelę, kad apsisaugotumėte nuo nereikalingų išvaizdos ir kenksmingų UV spindulių, o
automobilio vidus – nuo perkaitimo.

Metalo purškimas ant stiklo paviršiaus taip pat užsiima specializuotomis įmonėmis, siūlančiomis visuomenei tokias paslaugas.
Tačiau ne visi nusprendžia pasitikėti trečiųjų šalių specialistais. Bent jau dėl to, kad purškimo technologija kitomis nei gamykloje
sąlygomis ne visada leidžia užtikrinti garantuotą aukštą darbo kokybę. Automaker naudoja brangią įrangą (vakuuminė kamera),
bendrovės, kurios atlieka garantinį aptarnavimą ir automobilių priežiūrą, netenka tokių galimybių ir naudoja technologijas
paprastesnes ir pigesnes. Dėl to purškimo būdu atliekamas tonizavimas turi mažą ilgaamžiškumą. Tuo pačiu metu taip pat
neįmanoma jo pašalinti iš stiklo nepakeičiant pastarojo.

Jūsų automobilio saugumas yra jūsų rankose!

Rezervuodami llUMAR stiklą ir smūgiams atsparias plėveles® jūs neleidžiate įsibrovėlių patekti į jūsų transporto priemonę pro
langus. Spustelėkite vaizdo įrašą, kad įsitikintumėte, jog stiklas yra efektyvus su šoko plėvele.

Tonuotas stiklas apsaugo dėvėtojus nuo šrapnelio jo sunaikinimo atveju. Stiklas, įklijuotas su aterotų plėvele, apsaugo nuo
ultravioletinių spindulių ir padidins jūsų turto vertę. Rezervacija automobilių langai su LLUMAR ®.
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