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1. Milyen fólia való Önnek?
Először is azt kell eldöntenie, hogy mit szeretne elérni a fóliázással, mi a célja vele. Úgy tud megfelelő terméket választani,
ha tisztában van az elvárásaival és végül megoldja a termék a problémát. Az alábbi táblázatban összefoglaltam, hogy mik a
leggyakoribb okai a fóliázásnak.
Probléma

Megoldás

Termék

A gyermekének melege van a hátsó
ülésen, belesüt a szemébe a nap és A legtökéletesebb megoldás egy sötét,
SkyFol SHP 05
védeni szeretné a baleset esetén fellé- hővédő, biztonsági üvegfólia
pő szilánkoktól
SkyFol SHP 05
A gyermekének melege van a hátsó A legjobb megoldás egy sötét, hővédő
SkyFol NT 05
ülésen és belesüt a szemébe a nap
fólia alkalmazása
SkyFol HP 03, SkyFol HP 05
Védeni szeretné a hátsó üléseken el- Erre a célra alkalmas bármilyen sötét
SkyFol SHP 05
helyezett értékeit, belátásvédő fóliát fólia, választhat biztonsági változatot
SkyFol RS 05
keres
is, a magasabb védelmi szintért
Védeni szeretné a hátsó ülésen elhely- Egyszerre védekezhet a belátás és a SkyFol SHP 05
ezett értékeit és utasainak hővédelmet hő ellen egy sötétebb hővédő autó- SkyFol NT 05
szeretne biztosítani
fóliával
SkyFol HP 03, SkyFol HP 05
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Az első oldalsó ablakokra kifejlesztett fólia,
Védekezni szeretne a hő és az UV suami a fényt átereszti, de jó hővédelme mel- SkyFol NT PRO 90
gárzás ellen az első üléseken is
lett az UV sugárzást szinte teljesen kiszűri
SkyFol NT PRO 20, SkyFol NT PRO 30
Esztétikailag egy gyári színezéshez ha- Egy szép tónust kap az üvegeire, komoly SkyFol NT 20, SkyFol NT 35
sonló sötétítést szeretne, hővédelemmel hővédelemmel
SkyFol SHP 20
SkyFol HP 15, SkyFol HP 20
Egy enyhe füstszerű színezést szeretne Enyhe színezés, szinte észrevehetetlen, SkyFol NT PRO 60
az üvegeire hővédelemmel
mégis nagyon erős hővédelem
SkyFol NT 50
Teljesen maradjanak átlátszóak az Spektrálisan szelektív fóliára van
SkyFol NT PRO 70
üvegei, de a hő nagy részét szűrje ki szüksége, ami a fényt átereszti, de az
SkyFol NT 80
a fólia
infravörös sugárzást megfogja

!

A távol-keleti fóliákat kerülje el messziről. Ezek általában gyengébb poliészterre készülnek, olcsóbb technológiai eljárásokkal,
melyek homályos képet, fakuló fóliát és gyenge teljesítményt eredményeznek. Napjainkig még nem alakult ki egyetlen stabil keleti
gyártó sem. Válasszon amerikai, vagy izraeli fóliát autójára, ezek általában megbízható, jó minőségű termékek.

2. Hova szabad üvegfóliát telepíteni?
Autóüveg fóliát nem lehet akárhová telepíteni, előírások vannak érvényben, melyeknek eleget kell tenni. A rendelkezések értelmében az első oldalsó ablakok és az első szélvédő fényáteresztése 70% kell legyen, fóliával együtt. A gyári színezett üvegezések már 72-75% között eresztik át a fényt, így ezekre már kizárólag a SkyFol S4 és a SkyFol NTPRO 90 termékünk telepíthető
kínálatunkból. A hátsó üvegezésekre tetszőleges sötétségű fólia elhelyezhető. Valamennyi forgalomban lévő autóüveg fóliának
rendelkeznie kell az NKH Af engedélyével, ezt az engedélyszámot jelölni kell a fólián. Itthon elterjedt és kifogástalan eljárás, hogy
az engedély számot a fólia és az üveg közé illesztik be a szakemberek egy átlátszó matrica formájában. A munkáról a telepítő
műbizonylatot állít ki, kizárólag műbizonylattal és engedélyszámokkal érvényes a fóliázás. Mindegyik forgalomban lévő SkyFol
autóüveg fólia rendelkezik NKH engedéllyel.
Amennyiben olyan felületre kerül fel fólia, ami nem engedélyezett, akkor két esetben lehet problémája. Egyrészt műszaki vizsga
alkalmával nem engedik át az autót és jobb esetben leszedetik, rosszabb esetben leszedik a fóliát. Sötétebb fóliák esetében már
a rendőr is megállíthatja és helyszíni bírságot szabhat ki, vagy akár elveheti a forgalmi engedélyt is, így sötét fóliát soha ne telepítesse az első ablakokra. Professzionális műhelyek általában rendelkeznek fénymérő műszerrel, mellyel meg tudják állapítani
a fényáteresztés.

!

Vannak cégek, akik azzal kampányolnak, hogy plasztikkártyás műbizonylatot adnak ki. Fontos tudni, hogy a műbizonylat
alapanyagára nincs előírás, mi maradtunk a sokkal környezetvédőbb, formanyomtatvány, hologrammal védett műbizonylatnál, ami befér a forgalmi tokjába, így mindig az autóban van és nem még egy műanyag kártya, amit nem tud hova tenni.
Arról nem is beszélve, hogy a SkyFol Műbizonylatot a fóliázást követően azonnal megkapja.
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3. Szét kell szedni az autóm fóliázáshoz, vagy sem?
Korábban ez sok vita forrása volt. A fóliázás minősége nem függ a választott telepítési technológiától, sokkal inkább az embertől függ, aki telepíti. Láttam már mindkét technológiával gyönyörű és pocsék munkákat is és láttam már komoly károkozást
szétszedés nélkül is. Azon szerződött partnereink, akik szétszedéssel dolgoznak, odafigyeléssel és a megfelelő hozzáértéssel végzik a munkájukat. Amit szétszednek, össze is tudják professzionálisan rakni, nem kell attól tartani, hogy zörögni
fog bármi is. Amennyiben azonban tart a szétszedéstől, akkor válasszon olyan műhelyt, haol szétszedés nélkül dolgoznak.
Fontos, hogy ezt a kérdést előre tisztázza, ha ragaszkodik a kivitelezési technológiához.

!

Fóliázás után nem szabad az ablakokat 2-3 napig mozgatni és 1-2 hétig belülről tisztítani. A fólia nedves eljárással kerül
feltelepítésre, az első pár napban a vizenyős kép teljesen normális jelenség, ez 1-2 hét alatt teljesen kiszárad.

4. Hova vigyem az autóm fóliáztatni?
Ez egy nagyon fontos kérdés, rengeteg múlik azon, hogy kinél hagyja az autóját. Hogyan tudja elkerülni, hogy rossz kezekbe
kerüljön az autója?
Forgalmazói ajánlás
A SkyFol előnye, hogy honlapjára nem kerülhet fel az, aki frissen végzi el az oktatást, 2-3 év tapasztalatnak minimum
el kell telnie és kizárólag olyan partnerek kerülhetnek fel, akik meghatározott – nem csekély – értékben vásárolnak fóliákat, tehát folyamatosan és napi rendszerességgel telepítenek. 2015-től bevezettük a műhelyek értékelési rendszerét
is, így minden partnerünkről értékelést kérünk az Ügyfeleinkről, ami meg is jelenik honlapunkon.
Referenciák
Mióta van a szakember a piacon? Hány autót csinált meg? Milyen alapanyagokkal dolgozott? A honlapján lévő fényképeken
látszik, hogy az autók nála készültek? A SkyFol telepítői régi motorosok, sokan a 90-es évek elején kezdtek fóliázni.
Műhely megjelenése
A minőségi fóliázáshoz elengedhetetlen, hogy a műhely tiszta és pormentes legyen. Máladó beton aljzat mellett nem lehet korrektül fóliázni. Egy szép, rendezett műhely mindenkiben bizalmat ébreszt, míg egy trehány szemétdomb sok mindenről árulkodik.
Anyagválaszték
Aki egy fajta fóliát tart csak és ebből lehet választania, az biztosan nem a megfelelő szakember. Mint azt már az első pontban
is bemutattam, azért vannak különböző fóliák, mert mindegyik más és más igényeket szolgál ki. Amelyik műhelyben több sorozatot talál, ott tökéletesebb megoldást fog kapni az egyedi igényeire.
Garancia
A SkyFol a legütősebb garanciát vállalja a termékeire, egészen addig, amíg az autó a tulajdonában van vállaljuk a fólia
cseréjét abban a valószínűtlen esetben, ha a fólia leválna, szétválna, vagy felbuborékosodna.
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A hátsó szélvédő és a háromszög ablakok esetében a fekete üvegsávot, ami a ragasztót takarja, általában egy raszteres,
pontokból álló, kerámia rész választja el az átlátszó résztől. Ez a felület térben kiemelkedik a szélvédő síkjából és eltartja
a fóliát.Normál üvegfóliák esetében a víz kiszáradása után (1-14 nap) le lehet szépen nyomni és általában jól betapad.
Vastag biztonsági fóliák esetében azonban itt mindig egy sáv marad, ez nem telepítési kérdés.

5. Hogyan tudom majd leszedni a fóliát?
A fólia tökéletesen eltávolítható az üvegről, akár évek múlva is, de mindenképpen forduljon szakműhelyhez a leszedés ügyében. Egy profi szakember ismeri a megfelelő technológiát és rendelkezik olyan profi eszközökkel és vegyszerekkel, melyekkel
Ön nagy valószínűséggel sohasem fog, mert be sem tudja szerezni őket. Egy szakembernek a leszedés 1-2 óra, Önnek lehet,
hogy több nap és közben kárt is tehet az üvegeiben. Ezen ne spóroljon!

!

Leszedésnél az egyik legveszélyesebb rész a fűtőszál. Soha ne próbálja otthon leszedni a hátsó szélvédőről a fóliát.
Megfelelő eszközökkel (pl. gőzölő) minimális a fűtőszál leválásának a kockázata, eredeti gyári üvegek esetében, de fontos
tudni, hogy garanciát erre senki sem vállal, mivel nagymértékben függ az üveg minőségétől.
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A SkyFol megálmodója

14 éves voltam, amikor az első nyáron dolgoztam a raktárban, majd rendre a következő 9 évben. A sok papír (fő területünk az öntapadó papírok) rámolása közben üdítő
volt 1-2 fóliás partner érkezése. Nem gondoltam volna, hogy a következő 2 évtizedem
egyik legmeghatározóbb terméke az üvegfólia lesz. 2003-ra újraszerveztük az értékesítési rendszerünket és profi kivitelezői hálózatot hoztunk létre az egész országban.
2008-ban útnak indítottuk a régió első saját márkáját: a SkyFol-t. Hatalmas élmény
volt, amikor a családommal sétálva az első autón megpillantottam a SkyFol matricát. Mára Magyarország mellett Szlovákiában is vezetjük az eladásokat és leraktuk
az alapköveket Romániában és Csehországban is. A jövőben is azon fogunk dolgozni,
hogy kiváló minőségű termékkel és profi szolgáltatásokkal építsük tovább a SkyFol-t
az európai piacokon. Legyen Ön is része egy sikeres magyar történetnek.
Veres Péter
peter.veres@skyfol.hu
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