
Hővédelem UV védelem Biztonság Élettartam
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NT              

SHP                 

HP            

RS                     

Technikai adatok

HP03 HP05 HP15 HP20 HP30 HP35 HP50

Kinek ajánljuk? Babáknak Kisgyerekeknek Kisgyerekeknek
Legközelebb van 
a gyári sötétíté-

sekhez

Ha enyhe sötétí-
tést szeretne

Ha enyhe sötétí-
tést szeretne

Láthatatlan 
fóliázás

Teljes visz-
szatartott 
napenergia

60% 58% 56% 54% 51% 49% 35%

Látható fény 
áteresztés

3% 5% 15% 22% 30% 38% 52%

Látható fény 
tükrözés

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

UV szűrés 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

Garancia SkyFol Élettartam Garancia*

*Online regisztrációhoz kötött e-garancia rendszerben.



SkyFol HP Sötétített üveg Napfényroló / tappancs

Hővédelem
Leheletnyi fémrétegének és tartós színe-
zésének köszönhetően hatékonyan szűri 
a besugárzott hőt

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

Csak korlátozottan szűri a látható fényt 
és az infravörös sugárzást 

Átláthatóság Kristálytiszta Kristálytiszta Korlátozottan átlátható, de elhúzható

Fényvédelem 3-50% között, 7-féle fényáteresztéssel a 
sötéttől az enyhén sötétig

Egy sötétségben érhető el, általában 20% 
körüli fényáteresztéssel, ami gyerekeknél 
kevés, idősebb vezetőknél már sok

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

UV védelem 99%-os UV védelem Sötétítésük a pupilla kitágulását eredmé-
nyezi, UV védelmük általában 40% körüli

Sötétítésük a pupilla kitágulását eredmé-
nyezi, UV védelmük általában 40% körüli

Biztonság Üvegtörés esetén az üvegfólia a szilánkokat 
egyben tartja

Üvegtörés esetén a szilánkok veszélyez-
tetik az utasok épségét

Üvegtörés esetén részlegesen véd a 
szilánkoktól, de az üvegszilánkok be-
szállnak az utastérbe

Az autóüveg fólia azokat a sugárzásokat szűri, amik átjutnak az üvegen és csökkentik az utazási komfortot.

UV sugárzás Káros az emberi bőr számára, annak elöregedését, megégését, 
szélsőséges esetben nem kívánt elváltozásait okozza

A HP 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 HP sorozat mélyszínezési gyártástechnológiájának és 3. ge-
nerációs pigmentjeinek köszönhetően tartósan szűri a látható 
fényt

Infravörös 
sugárzás

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

A HP sorozat leheletvékony fémréteget tartalmaz, ami szűri az 
infravörös sugárzást
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