Hővédelem

UV védelem

Biztonság

Élettartam

BabyGuard

A baba őre
A Skyfol BabyGuard autóüveg fóliát kimondottan babák és kisgyer-

legtartósabb színezési technológia felhasználásával készül, így

mekek utazási komfortjának biztosítására és védelmére fejlesz-

10 év alatt sem mutatja a fakulás legcsekélyebb jelét sem. Üvegtö-

tették ki. A Skyfol BabyGuard egy prémium minőségű autófólia, mely

rés esetén a Skyfol BabyGuard egyben tartja az üvegtáblát, meg-

kiemelkedő hő- és UV védelemmel rendelkezik, miközben az egyik

gátolva, hogy az üvegszilánkok sérülést okozzanak gyermekének.

www.skyfol.hu

Esztétikus megjelenés
Profi hővédelem
A nano-technológia alkalmazásával gyártott
BabyGuard sorozat leheletnyi rétegek sokaságát tartalmazza, ennek köszönhetően a besugárzott hő csupán 5%-át ereszti át.

Tappancsok, pelenkák kíméljenek! Szép
autóját elcsúfítaná, amikor van egy gyönyörű,
esztétikus és profi megoldás a problémára?
Ugye, hogy nem.

Akár 95%-os belátásvédelem

Kizárólag a Skyfol kínálatában
A Skyfol BabyGuard a világ egyik vezető üvegfólia gyártójának kizárólag a Skyfol számára
fejlesztett egyedi terméke, mely a legfejlettebb gyártástechnológiával készül és az egyik
legerősebb hővédelmet biztosítja az üvegfólia
iparban.

www.skyfol.hu

Vakít a betűző nap? Nem látszódik rendesen a tablet kijelzője? Tegye kellemesebbé a
hátsó üléseken az utazást, miközben biztosítja
a torzításmentes kilátást!

99,9%-os UV szűrés
A Skyfol BabyGuard egyedülálló 99,9%-os UV
védelemmel rendelkezik, köszönhetően annak,
hogy az értéktárgyak fakulásvédelmére kifejlesztett ún. múzeum fóliák UV szűrő anyagait
használja.

MINEK A FÓLIA, HA GYÁRILAG SÖTÉTÍTETT AZ ÜVEGEM /
GYÁRI BEÉPÍTETT NAPFÉNYROLÓM VAN?
Az alábbi táblázatban áttekintheti, hogy miért az üvegfólia a leghatékonyabb árnyékolási
megoldás autók üvegezésére.
BabyGuard

Sötétített üveg

Napfényroló / tappancs

Hővédelem

Nano technológiával készült rétegszerkezetének köszönhetőn erősen szűri
a besugárzott hőt a babák védelme
érdekében

A gyárilag sötétített üveg a látható fény
tartományt szűri, de az infravörös tartományt nem

Csak korlátozottan szűri a látható fényt
és az infravörös sugárzást

Átláthatóság

Kristálytiszta, nem zavarja a kicsiket
a kilátásban

Kristálytiszta

Korlátozottan átlátható, de elhúzható

Fényvédelem

5 % - 80%-os fényáteresztés, a kisbabák
nyugalmát biztosító legsötétebbtől a teljesen láthatatlanig

20 % fényáteresztés a szülők számára,
ami kevés a babáknak.

Egy sötétséget biztosítanak, általában
30-40%-os lyukszerkezettel

UV védelem

99,9%-os UV védelem a babák szemének
épségéért

Sötétítésük a pupilla kitágulását eredményezi, UV védelmük általában 40% körüli

Sötétítésük a pupilla kitágulását eredményezi, UV védelmük általában 40% körüli

Biztonság

Üvegtörés esetén az üvegfólia a szilánkokat
egyben tartja

Üvegtörés esetén a szilánkok veszélyeztetik az utasok épségét

Üvegtörés esetén részlegesen véd
a szilánkoktól, de az üvegszilánkok
beszállnak az utastérbe

A BabyGuard fólia azokat a sugárzásokat szűri, amik átjutnak az üvegen és csökkentik a picik kényelmét az utazás során.

UV sugárzás

Káros a gyermekek bőrére,megégést, szélsőséges esetben
nem kívánt elváltozást okozhat

A BabyGuard sorozat fokozottan UV-védő a szerkezetében lévő
elnyelő részecskéknek köszönhetően

Látható fény

Túlzott mennyiségben vakít, tükröződést okoz a kijelzőkön,
ezzel megerőltetve a szemeket. Ebben a tartományban érkezik
az energia 47%-a

A BabyGuard sorozat szabadalmaztatott színezési gyártástechnológiájának és szén alapú pigmentjeinek köszönhetően a mai
ipari technológia csúcsán helyezkedik el

Infravörös
sugárzás

Nem kívánt égető érzést kelt a gyermekek bőrén, hőérzet
szempontjából az egyik legfontosabb tartomány.
Az energia 53%-a érkezik ebben a tartományban

A BabyGuard sorozat vékony rétegeinek köszönhetően erősen
szűri az infravörös sugárzást

Technikai adatok
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UV szűrés
Garancia

Skyfol Élettartam Garancia*

*Online regisztrációhoz kötött e-garancia rendszerben

http://www.autofolia.eu/elettartam_garancia

Válassza a SkyFol BabyGuard sorozatát és aktiválja
az Interneten garanciáját. Vállaljuk, hogy a Skyfol
BabyGuard sorozatot ingyenesen cseréljük, abban a

valószínűtlen esetben, ha fémkiválás lép fel, a fólia
leválik, szétválik, vagy bármilyen ragasztóhiba jelentkezik, mindaddig, amíg az autó a tulajdonban van.

