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TISZTÍTÁS

SMT-1100 | Avery Surface Cleaner

Olyan univerzális tisztítószert keres, ami 
nem hagy nyomot a felületen? Az Avery 
Surface Cleaner egy nagyteljesítményű 
tisztítószer, amivel minden szennyező-
dés egy mozdulattal eltávolítható, legyen 
az piszok, wax, tectyl, szilikon, szilikon 
spray, stb. Ez a felhasználóbarát termék 
kisebb ragasztónyomok eltávolítására is 
alkalmas.

SMT-1202 | Triumph szénacél penge

Kétélű, gazdaságos szénacél penge az SMT-1200-as és 
SMT-1201-es termékhez.

Tipp: A pengézőkhöz a szénacél pengét részesítjük 
előnyben, mert azzal tökéletesebb munka végezhető. 
Ügyeljen rá, hogy a penge ne maradjon a pengé-
zőben – használat után a rozsdásodás elkerülése 
érdekében vegye ki a pengét.

SMT-1212 | Műanyag penge

Műanyag penge az SMT-1210-es eszközhöz. Tökéletesen 
használható sérülékeny felületekről történő ragasztó- és  
fóliaeltávolításra. 100 darabos csomag.

Tipp: Kiválóan alkalmazható hátsó szélvédő pengé-
zésére a fűtőszálak védelmével, ám ennek ellenére 
is körültekintően kell használni.

SMT-1200 | Triumph MK3 egyenes

Felejtse el a játékpengézőket, és kezdjen el 
profi eszközöket használni! A világ vezető 
profi pengézője 15 cm-es, egyenes fejjel 
rendelkezik.

Tipp: Az egyenes pengézőt általános 
üvegtisztításhoz, a döntöttet pedig gra-
fikák és fóliák leszedéséhez ajánljuk.

SMT-1211 | Szénacél penge

Egyélű szénacél penge az SMT-1210-hez 
és SMT-1213-hoz. 100 darabos csomag.

SMT-1201 | Triumph MK3 döntött

Felejtse el a játékpengézőket, és kezdjen 
profi eszközöket használni! A világ veze-
tő profi pengézője 15 cm-es, döntött fejjel 
rendelkezik.

SMT-1210 | Heavy Duty Razor

Fémtokos, 4 cm-es pengéző.

SMT-1213 | Műanyag pengéző

Műanyag nyél bármely 1”-es pengéhez.

SMT-1101 | Avery Adhesive Remover

Nem állítjuk, hogy olcsó, de működik. Az 
Avery Adhesive Remover egy olyan magas 
teljesítményű tisztítószer, amivel biztosra 
veheti, hogy a fólia eltávolítása után nem 
marad ragasztó a felületen.
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TISZTÍTÁSAvery fólia tisztító- és ápolószerek

SMT-1114 | Avery Supreme 
                             Wrap Care Power Cleaner 
                             / 946ml

Extra erős tisztítószer a makacsabb szeny-
nyeződésekhez, mint például a madárürülék, 
kátrány- és gyantafoltok.

SMT-1115 | Avery Supreme        
                          Wrap Care Sealant   
                          / 946ml

Védőréteget hoz létre a fólia felületén, 
így a szennyeződések, a madárürülék 
és a fagyanta könnyebben eltávolítható.

Tipp: A porózus felületű anyagok 
felületének lezárása kiemelkedően 
fontos. Rendszeresen ápolva a fólia 
nehezebben koszolódik, élettartama 
jelentősen nő.

Az autócsomagoló fóliák megfelelő tisztítása és ápolása alapjaiban 
határozza meg a fólia várható élettartamát és annak megjelenését. 
Fontos, hogy a megfelelő eszközökkel végezzük a tisztítást és az 
ápolást, ezért az Avery saját fóliáihoz kidolgozott egy termékcsalá-
dot, melyek segítenek megőrizni a fólia eredeti megjelenését. 

SMT-1113 | Avery Supreme           
                          Wrap Care Cleaner             
                          / 946ml

Általános tisztítószer rendszeres hasz-
nálatra - eltávolítja a piszkot, enyhe 
szennyeződéseket, ujjlenyomatokat a 
fóliáról.
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TISZTÍTÁS

SMT- 1304 | Gumibetét lehúzóba, 3,5 m

Gumibetét UNGER lehúzókba, ablaktisztításhoz, 
nem pedig telepítéshez.

SMT-1302 | UNGER lehúzó

Kb. 15-cm-es rozsdamentes acél csatorna 
és puha gumi kasírozó.

SMT-1303 | UNGER lehúzó

Kb. 45-cm-es rozsdamentes acél 
csatorna és puha gumi kasírozó.

SMT-1300 | UNGER Pro nyél

Univerzális, gumibevonatú nyél. Számos 
eltérő pengével használható: Clear Max, 
Blue Max, Blue Squeegee Blade, illetve 
egyéb hagyományos, rozsdamentes acél 
csatornájú és puha gumibetétű kasírozók.

SMT-1301 | Ergonomikus  
                         UNGER  Pro nyél

Rúgós szerkezete gyors pengecserét, 
kialakítása nagyon kényelmes használatot 
tesz lehetővé.

SMT-1401 | Gyurma tisztításhoz, 150 g

A karosszériába égett por eltávolítására szol-
gáló gyurma, mely nem sérti a fényezést. Víz-
zel, nedvesen használandó.

SMT- 1400B | 3M mikroszálas törlőkendő

Mosható, újra felhasználható és antisztatikus kendő 
erős portalanító tulajdonsággal. Eltérő színekben kap-
ható, így könnyű megkülönböztetni az eltérő munkafázi-
sokhoz tartozó törlőkendőket.
• SMT-1400G 
• SMT-1400R 
• SMT-1400Y

SMT-1404 | Patent kiszedő készlet
SMT-1405 | Patent kiszedő készlet

5 és 11 részes, műanyag, patent kiszedő készlet

SMT-1403 | Embléma eltávolító

Emblémák és különböző jelölések gyors 
és egyszerű leszedését segítő szerszám. 
A vágószalag befogható a markolatokba 
és nem bántja a fényezést. A csomag 100 
vágószalagot tartalmaz. 
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VÁGÁS

SMT-2105 | OLFA PA-2

Soha ne maradjon penge nélkül! Ez a 
9 mm-es, többpengés kés akár 5 pen-
gét is tartalmazhat – ez 65 vágóelem.

Tipp: Az állványzaton állva 
vagy kötélen lógva nagyon jól 
jöhet egy többpengéjű kés.

SMT-2103 | OLFA ES-1/GREEN

Törődik a környezettel? Minden műanyag alkat-
rész 100%-ban újrahasznosított anyagból készül.

Tipp: Ez a kés vastagabb műanyag tokkal 
rendelkezik, így elcsúsztatható a fólián, ami 
csomagoláskor nagyon hasznos tulajdonság.

SMT-2102 | OLFA SPC-1

Mindig a kocsiban felejti a kést? Próbálja ki 
ezt a gazdaságos, műanyag nyelű terméket.

SMT-2101 | OLFA XA-1

Ergonomikus kés gumibevonatú nyéllel.

SMT-2120 | Avery Snitty

A Snitty egy kompakt vágóeszköz 
öntapadó anyagok vágásához.

 SMT-2204 | Penge az SMT-2120-ba,  
                                10db/doboz

Az Avery Snitty vinilvágóba való penge. 

SMT-2110 | NT A-300GR alumínium kés

Nem szereti az OLFA-t? Van alternatívánk.  
9 mm-es kés rozsdamentes acél tokozással.

SMT-2111 | NT Pro A-1

Számos telepítő úgy tartja, ez a legprofibb 
kés, ami kapható. A pontosságot segítendő, 
a penge fél szegmensenként mozgatható.

SMT-2104 | OLFA 180 Black

Kis igénybevételű vágásokhoz fejlesztett, 
acél tokozású kés.

SMT-2100 | OLFA Silver 2

Rozsdamentes acél tokozású, univerzális 
kés minden műhelybe. Jobb- vagy balke-
zes használatra kifejlesztve.

ÚJ
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VÁGÁS

SMT-2300 | Knifeless Tape  Finish  Line 50m

A Finish Line Knifeless Tape segítségével grafikus- és 
autócsomagoló fóliák kés nélkül vághatók. A legtöbb 
wrap-alkalmazáshoz használható. Kényelmesen alkal-
mazható a lökhárítók, kilincsek, tükrök, stb. körül.

Tipp: Bár a szalag nyújtható, önmagában, túlzott fe-
szítés nélkül próbálja használni.

SMT-2302 | Knifeless Tape Design Line 50m

Nyújtható, kontúrkövető, bármely irányban forgatható. 
Kitűnő választás, ha további lépések nélkül akar hibátlan 
vágási eredményt elérni minták és csíkok vágásakor.

Knifeless Tape

SMT-2130 | YelloTools FingerTip  
                          KnifePen

Speciális kés, ujjra húzva preciziós  
vágásokat tesz lehetővé. 

SMT-2402 | YelloTools BladeBreaker II  
                          tartódoboz

Vége a szanaszét heverő pengedarabok idő-
szakának, ezzel a szerszámmal mindig biztos 
helyen tudhatod a használt pengedarabokat. 

SMT-2403 | YelloTools WrapSlipCut             
                            Clipper penge vezetésére

Egyenes vágásokhoz azok mélységét is  
meghatározó szerszám. SMT-2404 | YelloTools CutGrip 

Univerzális, késekre húzható markolat,  
jobb- és balkezeseknek egyaránt

SMT-2114 | NT A553P több pengés kés,  
                          műanyag tokozással

Több pengét lehet rögzíteni a markolatban,  
így nem kell munka közben szétszedni a kést 
penge cserélésekor. 

Műanyag tokozású kés, mely jól csúsztatható  
a réseknél is, nem sérti meg a karosszéria ele-
meket. 

ÚJ

ÚJ

ÚJÚJ
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VÁGÁSKnifeless Tape

SMT-2123 | BodyGuard Knife  
                          Teflon kés

A tökéletes kés autócsomagoláshoz és dekorá-
ciós anyagok előkészítéséhez. Speciálisan arra 
tervezték, hogy kizárólag a liner oldalát vágja át, 
bármilyen ragasztós fóliának, anélkül, hogy a fóli-
ában, vagy a ragasztóban kárt tennénk. Ez a tef-
lonbevonatú kés végigcsúsztatható a ragasztón, 
nem hagy lenyomatot, vagy csíkozást maga után.
Hozzá való penge SMT-2208.

SMT-2205 | OLFA SS penge

Hagyományos teherbírású, rozsdamentes, 
törhető pótpengék. 50 darabos csomag.

SMT-2206 | OLFA CS Excel Black penge

Exkluzív kialakítás a maximális vágási teljesítményért. 
50 darabos csomag.

SMT-2401 | OLFA DC-4

Unja, hogy pengedarabok hevernek a padlón? 
Használja ezt a zsebben is elférő eszközt a 
gyors és biztonságos pengetöréshez.

SMT-2113 | OLFA A2 kés

Több pengés, 9 mm-es kés. A markolatba 
5 penge tölthető, a pengecsere automatiku-
san megy végbe, ideális olyan helyzetekben, 
amikor körülményes a penge cseréje (pl. áll-
ványon épületfóliázás közben). 

SMT-2207 | KDS SB-50 penge

Rozsdamentes acél penge a KDS-től, 
üvegen történő vágásokra javasoljuk. 

SMT-2200 | Cobra Blade 60°

Valami éleset keres? Speciális, 60o-
os, titán élű penge Németországból.  
10 darabos csomag.

Tipp: Úgy szeli a PU fóliát, mint 
kés a vajat. Ha egyszer kipró-
bálja, minden más pengéről el-
feledkezhet.

SMT-2201 | Cobra Blade 30°

Valami éleset keres? Speciális, 30o-os, 
titánborítású penge Németországból. 
10 darabos csomag.

Tökéletes kisebb, precíziós vágások-
hoz autócsomagolás során, hosz-
szabb vágásokhoz használja inkább 
a nagyobb felfekvésű pengét

ÚJ

ÚJ
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www.skyfol.hu

Öngyógyító, sárgulásmentes karosszériavédo fólia vízlepergeto 
nanotechnológiával a könnyebb tisztíthatóság érdekében.
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TELEPÍTÉS
SMT-3100 | Avery Squeegee Pro

A Squeegee Pro egy közepesen hajlékony 
kasírozó, ami sík és enyhén ívelt felülete-
ken is igen hatékony. Nagyszerű választás 
autócsomagoláshoz és mindennapos alkal-
mazáshoz, mint például fali panelek.

KEMÉNYSÉG:   

SMT-3101 | Avery Squeegee Pro  
                          Flexible

A Squeegee Pro Flexible egy puhább és 
hajlékonyabb eszköz, mint az SMT-3100, 
ami különösen ívelt felületeknél, például 
a kerékívnél és lökhárítóknál jó választás.

KEMÉNYSÉG:  

SMT-3102 | Avery Squeegee Pro Rigid 

A Squeegee Pro Rigid a legmerevebb kasírozó 
az Avery Dennison kínálatában, amit kifejezetten 
vastag és merev, magas teljesítményű termékek 
(például Conform Chrome fóliák) sík felületekre 
való telepítéséhez fejlesztettek ki.

KEMÉNYSÉG:     

SMT-3106 | Teflon White

Univerzális kasírozó, mely minden fóliához 
használható, különösen kedvelt az üvegfóliá-
sok körében.

KEMÉNYSÉG:    

SMT-3125 | Contour Yellow  
                          műanyag kasírozó

Univerzális kasírozó, mely minden fóliához 
használható, különösen kedvelt az üvegfóliá-
sok körében.

KEMÉNYSÉG:    

SMT-3104 | 3M kék

A 3M kék kasírozót ablakfóliák, vinil grafikák, 
karosszériavédő-fóliák és autócsomagolók 
telepítéséhez használják. A kék kasírozó haj-
lékonyabb, mint az SMT-3103.

KEMÉNYSÉG:  

SMT-3105 | Lil Chizler

Ideális matricák, fóliák és ragasztó 
eltávolításához, érzékeny felületekről. 
Segítségével a kisebb gyűrődések és 
légbuborékok is kasírozhatók.

KEMÉNYSÉG:   

Tipp: Akár serpenyők tisztítására 
is alkalmas – tényleg!

SMT-3103 | 3M arany

A 3M arany kasírozót ablakfóliák, vinil grafikák, 
karosszériavédő-fóliák és autócsomagolók te-
lepítéséhez használják. Az arany kasírozó ke-
vésbé hajlékony, mint az SMT-3104.

KEMÉNYSÉG:  

www.skyfol.hu

Öngyógyító, sárgulásmentes karosszériavédo fólia vízlepergeto 
nanotechnológiával a könnyebb tisztíthatóság érdekében.

˝˝
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TELEPÍTÉS

SMT-3111 | ECO kasírozó

Magas minőségű, gazdaságos kasírozó álta-
lános használatra. Ideális választás könnyű 
és közepes nehézségű fóliákhoz, vinilekhez, 
szalagokhoz és nyomásérzékeny alkalmazá-
sokhoz.

KEMÉNYSÉG:    

SMT-3113 | The  Conquerer

A Conquerer az eredeti, sarkok eléréséhez 
használatos eszköz. Egyik végén puha kasí-
rozó, a végeken hegyes él található, így egy 
sokoldalú eszköz lehet minden szerszámkész-
letben.

KEMÉNYSÉG:  

SMT-3114 | Blue Conquerer

Az eredeti Conquererhöz (SMT-3113) hasonló, 
de kissé keményebb a nagyobb kasírozó erő 
elérése érdekében.

KEMÉNYSÉG:  

SMT-3126 | Speciális puha  
                          kasírozó élekre

Egyedi, gumi és műanyag keverékéből készí-
tett kasírozó kimagasló rugalmassággal. Ívelt 
felületekhez kitűnően alkalmazható.

KEMÉNYSÉG: 

SMT-3109 | The Chizzler

Ez a polikarbonát eszköz nélkülözhe-
tetlen az anyagok eltávolításában és 
szűk sarkokba való telepítésében.

KEMÉNYSÉG:    

Tipp: Merev, a Lil Chizzlernél  
keményebb  a széle – nem olyan 
éles, de tartósabb.

SMT-3110 | Nylon kasírozó

Ez a nylon-borítású, extra tartós kasírozó ideális 
választás közepes és nagy nehézségű fóliákhoz, 
grafikákhoz, vinilekhez és szalagokhoz.

KEMÉNYSÉG:   

SMT-3140 | Dura Chisel

Erősített élű műanyag lap, fóliák eltávolítá-
sához fejlesztve. Hasonló, mint a Lil Chizler, 
csak vastagabb az éle. 

KEMÉNYSÉG:   

SMT-3145 | Yellow Chisler soft

Kisméretű, nagyon hajlékony kasírozó, 
mely könnyen befér a nehezen elérhető 
helyekre. 

KEMÉNYSÉG:   

10



TELEPÍTÉS

SMT-3112 | Gasket Push Stick

Az ajtóüveg-tömítéseknél, letekerhető ablakok 
esetében megkönnyíti a fólia telepítését.

SMT-3115 | Blue Power Stroke

Az eredeti, öntött kézi kasírozó, ami tervezésének 
köszönhetően tökéletesen kézreáll. Mérete a két 
csücsök között 14,5 cm. Keménysége tökéletes 
a nedvesség eltávolítására, különösen sputtered 
fóliák esetében.

KEMÉNYSÉG:   

SMT-3117 | Yellow Power Stroke

Az eredeti, öntött kézi kasírozó, ami tervezésé-
nek köszönhetően tökéletesen kézreáll. Mérete 
a két csücsök között 14,5 cm. Kiválóan alkal-
mazható színezett fóliákon, illetve a fémezett 
fóliák első simításakor.

KEMÉNYSÉG:  

SMT-3122 | MacTac filc kasírozó

Ezt a puha filcet a karcolások elkerülésére 
fejlesztették ki. Használata karosszériavédő 
fóliák és vinil grafikák esetén javasolt.

SMT-3119 | EZ Reach

Sima éleinek és precíziós hegyének köszönhe-
tően ezzel az eszközzel a legszűkebb helyeken 
is lehetséges a fólia telepítése és a gyűrődések 
kikasírozása.

KEMÉNYSÉG:    

SMT-3121 | Univerzális lapkasírozó

Ez az egyszerű, 10 cm-es kasírozó sokolda-
lúan felhasználható. Erős tartású, univerzális 
kasírozó, ami ablakfóliákhoz, vinil grafikák-
hoz, karosszériavédő- és autócsomagoló fó-
liákhoz is használható.

KEMÉNYSÉG:   

SMT-3422 | The Monkey Strip

Az autócsomagolás egyik veteránja által  
kifejlesztett öntapadó filc, melyet ha egyszer 
kipróbál, nem is keresi tovább az ideális filcet. 

• SMT-3422: 10 db / csomag
• SMT-3423: 25 db / csomag
• SMT-3424: 50 db / csomag
• SMT-3425: 100 db / csomag

SMT-3426 | Öntapadós filc csík  
                          kasírozókra XL

Nagyobb méretű kasírozókra (Speed Wing) 
tervezett, nyújtott méretű öntapadó filc a  
karcok elkerülése érdekében. 

SMT-3144 | EZ Wing White 

Különleges háromszög alakú kasírozó, ívelt  
éllel (könyebb kasírozás), erősített első heggyel  
(jobban be lehet nyúlni a tomítések alá) és speci-
ális felső heggyel (gyűrődések eldolgozásához). 

KEMÉNYSÉG:   

ÚJ

ÚJ
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TELEPÍTÉS

SMT-3127 | EZ Wing

Speciális kasírozó, a Chizzler-höz 
hasonló sarokkal, keményebb fejjel 
és ívelt széllel.

SMT-3427 | Sunny Tucker

A Sunny Tucker egy speciálisan autó-
csomagolásokhoz tervezett szerszám. 
Az egyik vége tökéletesen alkalmas 
nehezen elérhető élek kasírozásához, 
mint például az ajtóívek és a lámpák 

körüli karosszéria ívek. A másik fele szintén nehezen 
elérhető helyeken teszi a kasírozást egyszerűbbé. 

SMT-3134 | Grip-N-Glide  
                         Yellow kasírozó

A Grip-N-Glide az ergonomikus marko-
latot magas teljesítményű, cserélhető 
betéttel ötvözi. Ablakfólia, karosszéria 
fólia és PPF telepítésekhez.

KEMÉNYSÉG:   

SMT-3135 | Grip-N-Glide
                         Orange kasírozó

A Grip-N-Glide az ergonomikus marko-
latot magas teljesítményű, cserélhető 
betéttel ötvözi. Ablakfólia, karosszéria 
fólia és PPF telepítésekhez.

KEMÉNYSÉG:  

SMT-3136 | Grip-N-Glide Yellow  
                         kasírozó betét

A 6 mm vastag kasírozó betét maximális folya-
dékkasírozást tesz lehetővé. Tökéletesen illesz-
kedik az SMT-3134 és SMT-3135 markolatába. 
Nedves és száraz telepítéshez is alkalmas.

KEMÉNYSÉG:  

SMT-3137 | Grip-N-Glide Orange
                          kasírozó betét

A 6 mm vastag kasírozó betét maximális folyadék-
kasírozást tesz lehetővé. Tökéletesen illeszkedik az 
SMT-3134 és SMT-3135 markolatába. Nedves és 
száraz telepítéshez is alkalmas.

KEMÉNYSÉG: 

ProToolsNow kasírozók

SMT-3128 | 4” Speed Wing Lime
SMT-3129 | 6” Speed Wing Lime

Egyik oldalán egyenes, másikon enyhén ívelt 
kasírozó lap, magas minőségű alapanyagok-
ból,  a jól csúsztathatóság érdekében. Elérhető 
10 és 15 cm széles kivitelekben. 

KEMÉNYSÉG:       

SMT-3130 | 4” Speed Wing Lemon
SMT-3131 | 6” Speed Wing Lemon

Egyik oldalán egyenes, másikon enyhén ívelt 
kasírozó lap, magas minőségű alapanyagok-
ból,  a jól csúsztathatóság érdekében. Elérhető 
10 és 15 cm széles kivitelekben. 

KEMÉNYSÉG:    

SMT-3132 | 4” Speed Wing Cherry
SMT-3133 | 6” Speed Wing Cherry

Egyik oldalán egyenes, másikon enyhén ívelt 
kasírozó lap, magas minőségű alapanyagok-
ból,  a jól csúsztathatóság érdekében. Elérhető 
10 és 15 cm széles kivitelekben.

KEMÉNYSÉG:  
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SMT-3141 | Gator Blade I

Fóliák eltávolításához kifejlesztett  
műanyag eszköz, ergonomikus 
markolattal. 

KEMÉNYSÉG:    

SMT-3142 | Gator Blade II

Fóliák eltávolításához kifejlesztett mű-
anyag eszköz, ergonomikus markolattal. 

KEMÉNYSÉG:    

ÚJ

ÚJ

TELEPÍTÉS

SMT-3402 | Zöld Turbo Blade

A méretre vágható zöld kasírozó karosszéria-
védő fóliákhoz ideális.

KEMÉNYSÉG:   

SMT-3209 | Silver Security kasírozó

A kényelmes, ergonomikus nyéllel ellátott ka-
sírozót kifejezetten biztonsági fóliák telepítésé-
hez fejlesztették ki. Az ívelt nyél miatt nagyobb 
nyomás éri a felületet, így kevésbé fárasztó, 
könnyebb és jobb telepítés kivitelezhető.

SMT-3214 | Avery FleXtreme

A FleXtreme egy, speciálisan vinil grafikákhoz 
kifejlesztett mikro-kasírozó. A kék (keményebb) 
FleXtreme a szűk hajlatokban és széleken való, 
illesztésmentes telepítéshez használható. A pi-
ros (puhább) FleXtreme az autók szűk, konkáv 
részein ideális.

SMT-3403 | Fekete gumikasírozó

71 cm-es kasírozó ablaktisztításhoz. Használat 
előtt méretre vágható.

KEMÉNYSÉG:  

SMT-3210 | Silver Security betét

A 20 cm-es Silver security kasírozóba való 
pótbetét (SMT-3209). 

SMT-3212 | Clear Max

Ez a kasírozó puhább, mint az SMT-3211 
eszköz, így színezett üvegfóliák telepítésénél 
használható különösen hatékonyan. A puha 
kivitel miatt a telepítőoldatot vastagabb, maga-
sabb teljesítményű fóliák esetében nehezebb 
eltávolítani.

KEMÉNYSÉG:   

ProToolsNow kasírozók
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TELEPÍTÉS

SMT-3211 | Blue Max

Autóra és sík üvegre telepített fóliák kasírozója. 
Keményebb, mint az SMT-3212 kasírozó, így 
tökéletes megoldás a víz eltávolítására.

KEMÉNYSÉG:    

Blue Max kasírozók

SMT-3222 | Blue Max kasírozó egyenes

Az üvegfóliázó szakemberek egyik alap szerszá-
ma, a Blue Max nagyon jól alkalmazható nagy 
mennyiségű víz kiszorítására telepítés során.  
Lecsapott élű változat, egyenes oldalakkal. 

KEMÉNYSÉG:   

SMT-3213 | UNGER + Blue Max

Használatra kész telepítő kasírozó: a Blue 
Max (SMT-3211) és egy speciálisan kialakított 
Unger Pro nyél kombinációja.

SMT-3223 | Blue Max kasírozó  
                          szögletes sarkokkal

Az üvegfóliázó szakemberek egyik alap szerszá-
ma, a Blue Max nagyon jól alkalmazható nagy 
mennyiségű víz kiszorítására telepítés során.  
A négyzetes élű kasírozó még erősebb, így kimon-
dottan biztonsági fóliák kasírozásakor ajánljuk. 

KEMÉNYSÉG:   

SMT-3120 | Contour Green

Azokhoz a konkáv felületekhez fejlesztették ki, amikkel minden telepítő 
nap mint nap találkozik. Kitűnően megfelel ablakfólia, karosszériavédő 
fólia és vinil telepítésekor. Nyújtott, háromszög alakú formája miatt 
minden nehezen elérhető helyre elér.

KEMÉNYSÉG:  

SMT-3143 | Platinum Contour

Univerzális kasírozó, különösen kedvelt 
üvegfóliások körében. 

KEMÉNYSÉG:   

SMT-3107 | Teflon Black

Univerzális kasírozó, mely minden 
fóliához használható, különösen 
kedvelt az üvegfóliások körében. 

KEMÉNYSÉG:   

SMT-3146 | Teflon blue

A teflon sorozatú kasírozók az iparág nagy 
kedvencei, hatalmas választékban érhető-
ek el, így minden munkafolyamatra biztosan 
megtalálja a megfelelőt. 

KEMÉNYSÉG:  

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ
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ÚJ

TELEPÍTÉS

SMT-3476 | YelloTools YelloWing  
                           Allstar Poly 

Speciális filc anyag mely nem hagy nyomot a 
kasírozón eltávolítás után, bármelyik AllStar 
kasírozó élére (SMT-3160, SMT-3161). 

ÚJ

Blue Max kasírozók
SMT-3118 | Yellow Diamond Tip

A Diamond Tip kasírozók ideálisak az élek 
mentén, jó hőálló anyaguk miatt pedig külö-
nösképp a zsugorításnál.

KEMÉNYSÉG:    

SMT-3160 | YelloTools Allstar Blue

Ez a nagyobb méretű kasírozó, mélyebben ül 
a tenyérbe, így nagyobb munkáknál kevésbé 
terheli az ízületeket. A lekerekített él segíti a 
gyűrődésmentes telepítést, mivel a kasírozó 
mindig 30 fokos szögben találkozik a fóliával. 

KEMÉNYSÉG:  

SMT-3161 | YelloTools Allstar Gold

Ez a nagyobb méretű kasírozó, mélyebben ül a  
tenyérbe, így nagyobb munkáknál kevésbé terheli az 
ízületeket. A lekerekített él segíti a gyűrődésmentes 
telepítést, mivel a kasírozó mindig 30 fokos szögben 
találkozik a fóliával. 

KEMÉNYSÉG:  

SMT-3162 | YelloTools ProWrap Betty S32

Mindig megfelelő szögben fog a kasírozó a fóliával 
találkozni ennek a szerszámnak köszönhetően. 

KEMÉNYSÉG: 

SMT-3163 | YelloTools ProWrap Betty S40

Mindig megfelelő szögben fog a kasírozó a fóliával 
találkozni ennek a szerszámnak köszönhetően. 

KEMÉNYSÉG:  

ÚJ

ÚJ

ÚJ

SMT-3473 | YelloTools YelloWing Betty  
                           Micro Fibre

Ellenőrzött alapanyagból készült, finom 
mikroszálas anyag bármelyik ProWrap Betty  
kasírozó élére (SMT-3162, SMT-3163). 

ÚJ

SMT-3475 | YelloTools YelloWing 
                           Allstar Micro

Ellenőrzött alapanyagból készült, mikroszálas 
anyag bármelyik AllStar kasírozó élére  
(SMT-3160, SMT-3161). 

ÚJ

SMT-3474 | YelloTools YelloWing  
                           Betty Poly

Speciális filc anyag mely nem hagy nyomot a 
kasírozón eltávolítás után, bármelyik ProWrap 
Betty kasírozó élére (SMT-3162, SMT-3163). 

ÚJ
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TELEPÍTÉS

SMT-3260 | YelloTools Wrapstick  
                          Betty Gold

A WrapStick sorozat a nehezen elérhető  
helyeken történő kasírozásra lett kifej-
lesztve, szebbé és gyosabbá varázsolja 
a munkát, miközben bizonyos elemek  
eltávolításától is mentesít. 

SMT-3468 | YelloTools WrapStick Betty  
                          WingPoly öntapadó filccsík 

Kimondottan autócsomagoló fóliákhoz fejlesztett 
filc SMT-3260-hoz.

SMT-3469 | YelloTools WrapStick Sloan 
                          WingPoly öntapadó filccsík 

Kimondottan autócsomagoló fóliákhoz fejlesztett 
filc SMT-3263-hoz

SMT-3470 | YelloTools WrapStick  
                          Carson WingPoly

Kimondottan autócsomagoló fóliákhoz fejlesztett 
filc SMT-3261-hez

SMT-3263 | YelloTools WrapStick 
                          Sloan Gold

A WrapStick sorozat a nehezen elérhető  
helyeken történő kasírozásra lett kifej-
lesztve, szebbé és gyosabbá varázsolja 
a munkát, miközben bizonyos elemek  
eltávolításától is mentesít. 

SMT-3262 | YelloTools WrapStick 
                          HangLoose

A WrapStick sorozat a nehezen elérhető  
helyeken történő kasírozásra lett kifej-
lesztve, szebbé és gyosabbá varázsolja 
a munkát, miközben bizonyos elemek  
eltávolításától is mentesít. 

SMT-3261 | YelloTools Wrapstick 
                          Carson Gold

A WrapStick sorozat a nehezen elérhető  
helyeken történő kasírozásra lett kifej-
lesztve, szebbé és gyosabbá varázsolja 
a munkát, miközben bizonyos elemek  
eltávolításától is mentesít. 

ÚJ

ÚJ
ÚJ

ÚJ

ÚJ

SMT-3264 | YelloTools WrapStick  
                          Hook 

A WrapStick sorozat a nehezen elérhető  
helyeken történő kasírozásra lett kifej-
lesztve, szebbé és gyosabbá varázsolja 
a munkát, miközben bizonyos elemek  
eltávolításától is mentesít. 

ÚJ

SMT-3265 | YelloTools  
                          WrapStick Tupp

A WrapStick sorozat a nehezen elérhető  
helyeken történő kasírozásra lett kifej-
lesztve, szebbé és gyosabbá varázsolja 
a munkát, miközben bizonyos elemek  
eltávolításától is mentesít. 

ÚJ
ÚJ

ÚJ
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TELEPÍTÉS

ÚJ
ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ
ÚJ

ÚJ

ÚJ

SMT-3428 | Kiszedő csipesz 

Hegyes fejjel ellátott csipesz kiszedéshez.
SMT-3429 | Kampós kiszedő

Különleges kampós végű eszköz, 
kiszedéshez és fólia eldolgozáshoz. 

SMT-3438 | Kampós telepítőeszköz 

Nehezen elérhető helyekre fejlesztett eszköz, pl. 
fóliák tömítések alá történő bedolgozására, stb. 

SMT-3431 | Media kesztyű

Nyomtatható fóliák kezelésekor fon-
tos, hogy kizárólag kesztyűben nyúl-
junk az alapanyag felületéhez, ezzel 
elkerülve annak zsírosodását. Ez a 
költséghatékony kesztyű ezt a célt 
szolgálja. 

SMT-3432 | Hexis Wrapping kesztyű

Autócsomagoláshoz kifejlesztett speciális 
kesztyű. 

SMT-3433 | Hexis Magnet

Költséghatékony mágnes, fóliák 
pozícionálására. 

SMT-3434 | Hexis Magnet, nagy

Extra erős, nagyméretű mágnes, nagy-
méretű fóliák rögzítésére, valamint esz-
közök tárolására. 

SMT-3435 | Sárga hosszú  
                           gumibetét kasírozáshoz

Karosszériavédő- és üvegfólia kasírozáshoz 
nagyon népszerű szerszám. 

SMT-3436 | Hexis TT32910  Kétoldalú 
                           ragasztó 0,019*33M

Emblémák, díszlécek és egyéb díszítő elemek 
felragasztására fejlesztett ipari kiszerelésű 
kétoldalon öntapadő ragasztószalag. Eltérő 
alapanyagok között is erős kötést biztosít, ra-
gasztója átlátszó, 1 mm vastag.

SMT-3430 | Lekerekített fejű csipesz

Lekerekített fejű csipesz kiszedéshez. 
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TELEPÍTÉS YelloTools LacyTip HD

SMT-3460 | YelloTools LacyTip  
                          HD L kék

Gumitömítések, szegélyek, díszlécek és 
egyéb nehezen elérhető helyek alá történő 
bedolgozáshoz fejlesztett szerszám.

ÚJ

SMT-3462 | YelloTools LacyTip  
                          HD XL piros

Gumitömítések, szegélyek, díszlécek és 
egyéb nehezen elérhető helyek alá történő 
bedolgozáshoz fejlesztett szerszám.

ÚJ

SMT-3461 | YelloTools LacyTip  
                          HD L Teflon kék

Gumitömítések, szegélyek, díszlécek és 
egyéb nehezen elérhető helyek alá történő 
bedolgozáshoz fejlesztett szerszám.

ÚJ

SMT-3463 | YelloTools LacyTip  
                          HD XL Teflon piros

Gumitömítések, szegélyek, díszlécek és 
egyéb nehezen elérhető helyek alá történő 
bedolgozáshoz fejlesztett szerszám.

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

SMT-3266 | YelloTools YelloBlade 
                           Handle nyél

Végre egy vinil leszedésére gyártott kasírozó 
nyéllel, kényelmesebb és gyorsabb eltávolí-
tást tesz lehetővé. SMT-3267-hez.

SMT-3267 | YelloTools YelloBlade 
                           Orange

A fólia lekaparása a legszörnyűbb munkafo-
lyamat, amir dekoratőr el tud képzelni. Ezen 
segít ez a szerszám

SMT-3268 | YelloTools YelloBlade    
                           Handle Mini

Ha nehezen hozzáférhető helyről, vagy kisebb 
feliratot kell leszedni, akkor óriási segítség ez 
az apró eszköz. SMT-3269-hez.

ÚJ

SMT-3269 | YelloTools YelloBlade  
                           Mini

A fólia lekaparása a legszörnyűbb munkafo-
lyamat, amir dekoratőr el tud képzelni. Ezen 
segít ez a szerszám.
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TELEPÍTÉSYelloTools LacyTip HD

SMT-3164 | YelloTools YelloMini  
                           Hang-Loose 45

Hajlított végű kasírozó lap, 45 fokos. Nehe-
zen elérhető helyeken a fólia lekasírozására  
fejlesztett kasírozó. 

KEMÉNYSÉG:   

SMT-3166 | YelloTools  
                           YelloMini Blue

Nehezen elérhető helyekre fejlesztett, egyedi 
vágású kasírozó.

KEMÉNYSÉG: 

SMT-3167 | YelloTools  
                           YelloMini Gold

Nehezen elérhető helyekre fejlesztett, egyedi 
vágású kasírozó.

KEMÉNYSÉG:  

SMT-3464 | YelloTools Lucky  
                           FlipperPen Duo

Élek eldolgozásához fejlesztett szerszám, 
alacsony súrlódású műanyag a könnyű hasz-
nálat és alumínium alapanyag a tartósság 
érdekében. 

SMT-3465 | YelloTools RubberLift

Gumitömítések elhúzására tervezett 
szerszám, karcolások nélkül.

SMT-3466 | YelloTools SignTweezer 
                           Hook 65A 

Kiváló minőségű, hegyes végű, döntött fejű 
kiszedő, 13,4 cm hosszú. 

SMT-3165 | YelloTools YelloMini  
                           Hang-Loose 90

Hajlított végű kasírozó lap, 90 fokos. Nehezen  
elérhető helyeken a fólia lekasírozására fejlesz-
tett kasírozó. 

KEMÉNYSÉG:   

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

SMT-3147 | Fusion Turbo Pro Pink 

Trapéz alakú kasírozó, puha, kimondottan  
karosszériavédő fóliák telepítésére és tisz-
tításra tervezve. 9cm széles éllel, rózsaszín 
színben.

KEMÉNYSÉG: 

SMT-3148 | Fusion Turbo Pro Green

Trapéz alakú kasírozó, puha, kimondottan 
karosszériavédő fóliák telepítésére tervezve. 
9cm széles éllel, zöld színben.

KEMÉNYSÉG: 

SMT-3149 | Fusion Turbo  
                          Pro Black 

Trapéz alakú kasírozó, félpuha,  
kimondottan karosszériavédő fóliák 
telepítésére tervezve. 9cm széles 
éllel, fekete színben.

KEMÉNYSÉG:  

ÚJ ÚJ
ÚJ

ÚJ
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TELEPÍTÉS

SMT-3205 | Pro Squeegee betét

Pótbetét a 20 cm-es kasírozóhoz  
(SMT-3204).

SMT-3208 | Slim Foot

A Slim Foot keskeny kialakítása révén szűk 
nyílásokba is elér. Ez a bordázatlan kasírozó 
segít benyúlni a féklámpák mögé, vinil marko-
lata pedig biztos fogást garantál.SMT-3200 | Ötélű szerszám

Az ötélű szerszám vágásvezetőként, illetve 
papírtörlőbe csavarva a víz eltávolítására is 
használható.

SMT-3202 | Slammer

Sarkok és tömítések mentén történő tisztí-
táshoz, az élek mentén a víz eltávolításához, 
valamint a hátsó ablakok és hegyesszögek 
könnyű eléréséhez használható.SMT-3220 | Sárga gumibetét

Telepítéskor használatos kasírozó, amivel bár-
mely fólia alól eltávolítható a telepítőfolyadék. 
Nyél nélkül szállítjuk.

SMT-3221 | Sárga gumibetét 
                          PVC fogóval

Telepítéskor használatos kasírozó, amivel bár-
mely fólia alól eltávolítható a telepítőfolyadék. 
Fehér PVC nyéllel szállítjuk.

SMT-3206 | Side Swiper

Ez a kasírozó a féklámpák mögött és a hátsó 
ablakok alsó részének elérésére ideális.

SMT-3204 | 8″ Pro Squeegee Deluxe

175 mikron vastagság felett erre a kasírozóra 
van szükség, hogy a lehető legtöbb vizet eltá-
volíthassa. Merev szerkezete miatt a Pro ka-
sírozó ideális biztonsági- és antigraffiti-fóliák 
telepítésekor.
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TELEPÍTÉS

SMT-3203 | Quick Foot Blue

Egy merev, nyeles kasírozó olyan munkákhoz, 
ahol viszonylag messzire kell elérni. Keskeny, 
borítás nélküli nyéllel.

KEMÉNYSÉG:   
SMT-3201 | Red Titan kasírozó

Messzire elér, merev szerkezetével több víz 
távolítható el, egyedi kialakítása révén pedig 
könnyen megemelhetők az ajtók belső és 
külső tömítései.

SMT-3207 | Bulldozer

A Bulldozer autófólia-telepítéseknél haszná-
latos, segítségével az olyan nehezen elérhető 
területeket is elérheti, mint a hangszórók és a 
féklámpák mögötti terület, az alacsony szögek 
és hátsó ablakok. A kasírozó 15 cm-es, az esz-
köz teljes hossza 38 cm.

SMT-3215 | Scrubber

Segítségével elérhetők a hangszórók és fék-
lámpák mögötti területek, és eltávolítható a 
hátsó, ívelt ablak alsó részén visszamaradó 
ragasztó.

SMT-3219 | Kék gumibetét

Az SMT-3218, The Extruder, profilba tartozó 
kasírozó betét. 

SMT-3218 | The Extruder

Unger nyélbe (SMT-1300) való alumínium pro-
fil, mely extra széles, 20 centis kasírozó fejet 
eredményez nagyon jó tartással. A nyél és a 
gumibetét külön megvásárolandó. 
Hozzá tartozó gumibetét: SMT-3219

SMT-3224 | The Reach kasírozó

A hátsó szélvédők aljának kasírozása embert 
próbáló feladat sedan járművek esetében. 
Ez a forradalmi szerszám minden eddiginél 
jobban megkönnyíti az anyag eldolgozását a 
nehezen elérhető helyeken.

ÚJ

SMT- 3439 | Smooth-It fekete

A kasírozók éleinek helyreállítására szolgáló 
szerszám. Enyhe nyomással csúsztasd a ka-
sírozón fel-le és az élek szépen helyre állnak.  
A fekete kivitel a durvább sérülésekhez javasolt.
Hozzá való csere betét SMT-3441.

SMT-3440 | Smooth-It szürke

A kasírozók éleinek helyreállítására szolgáló 
szerszám. Enyhe nyomással csúsztasd a ka-
sírozón fel-le és az élek szépen helyre állnak. 
A szürke kivitel az enyhébb sérülésekhez  
javasolt. Hozzá való csere betét SMT-3442.

ÚJ

ÚJ
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TELEPÍTÉS

SMT-3401 | Élező

Ezzel a hasznos eszközzel szinte bármely  
teflon vagy bondo kasírozó pár másodperc 
alatt megélezhető.

SMT-3408 | Vékony javítófilc

A körbevágások kisebb hibáinak elrejtésére 
használható, ha a fólia szélén túl sok fény hatol át.

SMT-3404 | Avery kesztyű

A wrapping kesztyű puha, varrásmentes, pa-
mut anyagú, és segít a fólia felületre, ívekre 
és bemélyedésekbe simításában. Egyesével 
csomagolva.

SMT-3407 | Sárga ceruza

A ceruza három felhasználásra is nagyon 
hasznos: 1. A fólia megjelölésére szokatlan 
formájú ablakokra való telepítés előtt (pl. ívek, 
trapéz), ha a fóliát a felhelyezés előtt formára 
kell vágni. 2. A fólia lehúzása előtt a szeny-
nyeződések (pl. haj, rostok) megjelölésére. 
3. A fólia szélének megjelölésére az oldalsó, 
letekerhető ablakok mozgásának ellenőrzése 
miatt. A sárga jelzés könnyen letörölhető.

SMT-3409 | Vastag javítófilc

A körbevágások kisebb hibáinak elrejtésére 
használható, ha a fólia szélén túl sok fény hatol át.

SMT-3418 | Mercury Pro Spray

Forradalmi újdonság a kézi permetezők területén. 
Ez a permetező akkor is fúj, ha visszaengedjük a 
kart, valamint flexibilis, súlyozott szívócsövének 
köszönhetően fejjel lefelé tartva is lehet folyama-
tosan permetezni vele. 

SMT-3410 | Öntapadós filc csík, 1,9 cm

Öntapadó filc csík.

Tipp: A gyári filccel nem rendelkező, 
letekerhető ablakokhoz.

SMT-3421 | Telepítői Primer Toll

A primer toll bármilyen típusú vinylhez alkalmazható

Tipp: Kritikus felületekre, élekre, mélyedésekbe, 
ahol primerre van szükség. 

SMT-3406 | Teflon címke

Ezek a speciális tyvek címkék a súrlódás 
csökkentése érdekében a kasírozó élére 
ragaszthatók.
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TELEPÍTÉS

SMT-3410 | Öntapadó filc csík, 1,9 cm
SMT-3411 | Öntapadós filc csík, 3,8 cm

Öntapadó filc csík.

Tipp: A gyári filccel nem rendelkező, 
letekerhető ablakokhoz.

SMT-3420 | WrapGlove

A dekoratőr szakma által egekbe ma-
gasztalt WrapGlove már Európában is 
elérhető. Próbálja ki Ön is az eredeti, 
USA-ban gyártott WrapGlove kesztyűket!
SMT-3420 L
SMT-3420 XL

Tipp: Tartós, strapabíró wrap 
kesztyű.

SMT-3405 | Avery mágnes

Az igen praktikus mágnesek segítenek a fólia 
felületre helyezésében. A mágnes elég erős 
ahhoz, hogy kiváltsa a maszkolószalag hasz-
nálatát.

Tipp: Ezek a mágnesek nagyon erősek, 
így javasolt vinillel befedni őket a ma-
gas nyomás miatt kialakuló nyomódások  
elkerülése érdekében.

SMT-3300 | Ultrabond

3,8 literes, koncentrált telepítőfolyadék, 
ami karosszériavédő fóliák telepítéséhez 
is használható.

Tipp: Csapvíz helyett használjon 
szűrt, ioncserélt vagy desztillált 
vizet, mert a csapvíz sok olyan 
szennyeződést és apró üledéket 
tartalmaz, ami telepítés után a fólia 
alatt marad, így piszkos hatást kelt.

SMT-3304 | Hexis Gel 1L 
SMT-3305 | Hexis Gel 5L

A Hexis Bodyfence karosszériavédő fóliához 
kifejlesztett telepítő gél. Óriási előnye, hogy 
nem kell kacsaúsztatót csinálnia a műhelyé-
ből, vagy egy szalon átadójából, miközben 
nem szárad ki adott helyeken, ezzel egysze-
rűbbé és szebbé teszi a munkát.

SMT-3306 | Hexis Magic Spray 
                          telepítőfolyadék 50 cl

Króm fóliák és egyéb karcérzékeny felületek 
kasírozásakor a filc nedvesítésére szolgáló 
folyadék. 

SMT-3307 | Supreme Shrink 500 ml

Üvegfólia zsugorításakor a fólia alá kifejlesz-
tett folyadék, mely elősegíti a fólia könnyebb  
zsugorítását. 
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EGYÉB ESZKÖZÖK

SMT-4114 | Laser Labs M200 Tint Meter 
                          fényáteresztést mérő műszer

A műszert a gépjárművek ablakai fényáteresztő képes-
ségének közvetlen mérésére fejlesztették ki. A Nemzeti 
Közlekedési Hatóság is ezt használja.

SMT-4116 | The Jiffy Steamer

Tökéletes segítség karosszériavédő és króm fóliák 
telepítésekor az anyagok meglágyítására, élekre 
való fektetésére és fixálására. Hatalmas segítség 
számos fólia eltávolításakor a ragasztó meglágyí-
tására. Igazi igás ló, egyenesen az USA-ból, na-
gyon hosszú ideig nem lesz vele problémája. 

SMT-4103 | Steinel HG2120  
                          7,5 méteres kábellel

A Steinel legújabb Professional sorozatába tar-
tozó, megnövelt teljesítményű és élettartamú 
hőlégfúvója. 2200W teljesítmény, 80-630°C, német 
tervezés, 7,5 méteres kábellel szerelve a szaba-
dabb munkavégzés céljából.

SMT-4102 | Steinel HL Scan

Ez a hőmérsékletmérő kijelzi a fólia felületi 
hőmérsékletét, így gyorsabb és tökéletesebb 
hőfixálás érhető el.

SMT-4111 | Glass-Chek PRO

A Glass-Chek PRO ablakcseréknél, és 
sok más felhasználás esetén is kitűnő 
eszköz. A Glass-Chek PRO telepítéskor, 
karbantartáskor, gyártási ellenőrzéskor 
és épületek vizsgálatakor is választ ad a 
kérdéseire.

Tipp: Épületüveg-fóliázásra kell 
ajánlatot adnia, és meg akar arról 
bizonyosodni, hogy a kiválasztott 
fólia megfelelő-e? Pontos műszaki 
értékeket is kíván adni a konk-
rét ablakról, nem pedig csak egy 
egyrétegű üvegről? Ez az eszköz 
valamennyi ablakszerkezetet felismeri.

SMT-4200 | Plasti Dip - fekete

A Plasti Dip egy többfunkciós, levegőn 
száradó speciális gumibevonat, amit 
könnyedén, spray-fújással lehet alkal-
mazni.

Tipp: Ha olyan csavar vagy zsanér 
van az autón, amit teljesen feketére 
kell csomagolni, illetve hűtőrács 
esetén a Plasti Dip az ideális me-
goldás.

SMT-4301 | Avery Toolbelt

Az Avery szerszámtartó öv segítsé-
gével mindig kéznél lesznek az éppen 
szükséges eszközök, nem kell ide-oda 
szaladgálnia.
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EGYÉB ESZKÖZÖK

SMT-3467 | YelloTools WrapFinger

Ha nem szeretnél kesztyűben dolgozni, de jól 
jönne az egyik ujjadra egy kesztyű, akkor a 
WrapFinger-t Neked találták ki. 

SMT-3471 | YelloTools YelloBrush

2 eszköz 1-ben, egyik végén szegecseken 
fólia eldolgozására ecset, másik végén a  
buborékok kiszúrására alkalmas tű. 

SMT-3472 | YelloTools YelloStrap

Egyedileg variálható tárolóhelyekkel rendel-
kező, csuklóra szerelhető szerszámtartó. 

SMT-4303L | Fóliagyűrű nagy

Fólia tekercsek összefogására szolgáló 
gyűrű, 12 cm átmérővel.

SMT-4305 | YelloTools GladiBelt

Hőlégfúvók övön tárolására kifejlesz-
tett eszköz, a bőr borítás véd az egési 
sérülésektől, miközben a fém cső elve-
zeti a hőt.

SMT-2405 | YelloTools WrapBend-it 
                           flexibilis drót

Flexibilis drót, alakzatok másolására fólia-
kivágáshoz.

SMT-4303S | Fóliagyűrű kicsi

Fólia tekercsek összefogására szolgáló 
gyűrű, 8 cm átmérővel.
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Skyfol Autóüveg Fóliák
A Skyfol mögött álló szakemberek közel 40 éves tapasztalatai alapján szelektált autóüveg fóliák választéka,  
melyek a világ olyan vezető gyártóinak gépsorain készülnek, mint a CP Films, Avery Dennison Hanita vagy a Garware 
Polyester. Valamennyi sorozat rendelkezik NKH engedéllyel, valamint valamennyi sorozathoz elérhető ajánlott  
kivitelezési ár, egyedüliként Magyarországon. Minőség, megbízhatóság, szolgálat. Skyfol. 

SKYFOL  SOROZAT

A karbon színezéses technológia egyedülálló eljárás az iparban. 
Szemben a hagyományos mélyszínezéssel készült fóliákkal a 
Skyfol CarbonX évek múltán sem mutat eltérést az eredeti fényát-
eresztéshez képest. A karbon színezéses eljárás egyben hővédő 
képességet is ad a fóliának, fém használata nélkül. Ez a forra-
dalmi technológia egy könnyen telepíthető, de jó hővédelemmel 
rendelkező autófóliát eredményez.

SKYFOL NT SOROZAT

Kerámiás gyártástechnológiával kombinált, világosabb válto-
zatokban infrás technológiával kiegészítve. Leheletnyi réte-
gek sokaságát tartalmazza, ennek köszönhetően érve el akár 
30%-kal magasabb hővédelmet. Oldószereknek ellenálló, 
szén alapú színezése tökéletesen ellenáll az elváltozásnak, 
így fakulás az NT sorozat esetében biztosan nem lép fel, még 
csekély mértékben sem. A Skyfol NT sorozat a legfejlettebb 
gyártástechnológiával készült termék.

SKYFOL NT PRO SOROZAT
A ma létező egyik legfejlettebb gyártástechnológia, melynek 
segítségével a legerősebb hővédelmet képes biztosítani, ami 
lehetséges. Kimagasló infraszűrés, tartós, extrudálás közbeni 
színezési technológia. A Skyfol NT Pro sorozat a fóliagyártás 
legmagasabb szintjét képviseli, extrém erős hővédelméről a 
technológia feltalálója, a japán Lintec kezeskedik. A legvilágo-
sabb Skyfol NT Pro 90 engedéllyel telepíthető az első oldalsó 
üvegekre.

Automotive   Premium Line

Automotive   Premium Line

COLOR STABLE 

SPECTRALLY SELECTIVE 

DIAMOND SRC 

ULTIMATE HEAT REJECTION

EASY SHRINK

COLOR STABLE 

SPECTRALLY SELECTIVE 

DIAMOND SRC 

EXTREME HEAT REJECTION 

Automotive   Professional Line

INSIGHT PROTECTION 

DIAMOND SRC 

HEAT REJECTION  

EASY SHRINK

COLOR STABLE



Automotive   Economy

Automotive   Economy

Automotive   Professional Line

Bővebb információkért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a 06-1 410 7611 számon, vagy az info@skyfol.com címen. 

SKYFOL HP SOROZAT

Jól telepíthető, prof hővédő sorozat, összesen 7 fényáteresztés-
sel, az egyik legnépszerűbb a Skyfol kínálatában. A SkyFol HP 
autófólia sorozat a legfejlettebb pigmentekkel gyártott ameri-
kai termék, hosszú távon is megbízhatóan teljesít,nem kell attól  
tartania, hogy belilul, vagy leválik akár évek múltán a felületről.

SKYFOL NR SOROZAT

A gazdaságos, de tartós, extrudálás közbeni színezéssel 
készültSkyFol NR sorozat a tökéletes belátásvédelmi fólia.  
Ha nem fontos a hővédelem, de stabil belátásvédelmet szeretne 
elérni,akkor ez a sorozat a leginkább megfelelő választás.

SKYFOL HP PRO SOROZAT

A HP Pro sorozatban található fnom fémréteg szűri az infravö-
rös sugárzást, így véd a perzselő hő ellen, ezzel nem csak fény, 
de hőszűréssel is növelve az utazási komfortot. A SkyFol HP Pro 
sorozat színezése már a fólia legelső gyártási folyamatában beke-
rül a szerkezetbe, ez a legtartósabb színezési eljárás az iparágban 
ezért hosszú távon is megbízhatóan teljesít.

EASY SHRINK

INSIGHT PROTECTION 

DIAMOND SRC 

HEAT REJECTION  

INSIGHT PROTECTION 

DIAMOND SRC 

HEAT REJECTION  

INSIGHT PROTECTION 

DIAMOND SRC 



UV 
99,9%

0,1% 

5% 

5% 

VL 
95% 

IR 
95% 

Babákra fejlesztve

• A nano-technológia alkalmazásával gyártott BabyGuard
sorozat leheletnyi rétegek sokaságát tartalmazza,
ennek köszönhetően bármely fényáteresztéssel 95% feletti
infraszűrésre képes!

• Az egyik legtartósabb az iparágban, 10 év alatt sem mutatja a
fakulás legcsekélyebb jelét sem!

• Könnyen és gyorsan telepíthető!

• 5%-os teljes napenergia áteresztése mellett gyakorlatilag
megszűnik a hőérzet az autó utasterében!

• Egyedülálló 99,9%-os UV védelemmel rendelkezik,
köszönhetően annak, hogy az értéktárgyak fakulásvédelmére
kifejlesztett úgynevezett múzeum fóliák UV szűrő anyagait
használja!

• 50 mikronos vastagságának és biztonsági ragasztójának
köszönhetően törés esetén jobban egyben tartja az üvegtáblát,
mint a hagyományos autóüveg fóliák!

• Akár 95%-os belátásvédelmet biztosít torzításmentes kilátással!

A SKYFOL BABYGUARD A VILÁG EGYIK VEZETŐ GYÁRTÓJÁNAK KIZÁRÓLAG  
A SKYFOL SZÁMÁRA FEJLESZTETT EGYEDI TERMÉKE.  EZ A SOROZAT  
FORRADALMI ÚJÍTÁS - EGY KIMONDOTTAN KISGYERMEKEKRE FEJLESZ-
TETT AUTÓFÓLIA SOROZAT - MELYET A SKYFOL HOZOTT MOST EL EURÓPÁBA! 


