
Hővédelem UV védelem Biztonság Élettartam

NT                

Technikai adatok

NT05 NT20 NT35 NT50 NT70 NT80 NT85

Teljes napenergia  
áteresztés 16% 21% 28% 33% 44% 44% 70%

Teljes visszatartott  
napenergia

59% 56% 53% 48% 44% 44% 35%

Látható fény áteresztés 6% 16% 33% 53% 67% 80% 85%

Látható fény tükrözés 5% 6% 6% 7% 7% 7% 7%

UV szűrés 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

Garancia SkyFol Élettartam Garancia*

*Online regisztrációhoz kötött e-garancia rendszerben

SZERETNÉ, HA GYERMEKEI SEMMIT SEM ÉREZNÉNEK  
A BETŰZŐ NAPBÓL? SZERETNÉ, HA NEM LENNE NAGYON  
SÖTÉT HÁTRAFELÉ, DE AZ ÉGETŐ ÉRZÉS A NAPSUGÁRZÁSBÓL 
SEM ZAVARNÁ AZ UTASOKAT?

A profi hővédő  
megoldás 

A sokszor oly kellemes nap nyáron őrjítő tud lenni. 
Nem tud a gyermeke nyugodtan aludni az autóban, 
ezért egész este a kés élén táncol a hisztik tengerében. 
Vagy még rosszabb. Végig idegeskedik az úton és nem 

tud a biztonságos közlekedésre figyelni. Megoldás 
egy profi hővédő SkyFol NT fólia és már meg is lesz a 
nyugalom a hátsó üléseken.

Válassza a SkyFol NT sorozatát és aktiválja az Inter-
neten az ipar legütősebb garanciáját. Vállaljuk, hogy 
a SkyFol NT sorozatot ingyenesen cseréljük abban a 

valószínűtlen esetben ha fémkiválás lép fel, a fólia le-
válik, szétválik, vagy bármilyen ragasztóhiba jelentkezik. 
Tesszük ezt mindaddig, amíg az autó a tulajdonában van!

www.autofolia.eulskyfol_nt

TST (Total Solar Energy Transmission)

Teljes Napenergia Áteresztés

TELJES NAPENERGIA ÁTERESZTÉS (TOTAL SOLAR TRANSMISSION)
Az autóüveg fóliák teljesítményének legfontosabb mutatója, mivel ezekben az esetekben a legfontosabb, hogy mennyi besugárzott ener-
giát tudunk megszűrni, ami így nem fogja felmelegíteni a belső elemeket, úgy mint például a műszerfalat és az üléseket, ezzel meggá-
tolva, hogy ezek az elemek még 20-30 percig sugározzák a hőt, miután már elindultunk. Fontos továbbá, hogy az autónál közvetlenül az 
üveg mellett ülünk, így ebből a szempontból is a sugárzás szűrése a legfontosabb energetikai mutató, amit autók esetében a TST mutató 
szemléltet a legjobban. 



Profi hővédelem
A nano-technológia alkalmazásával gyártott 
NT sorozat leheletnyi rétegek sokaságát tar-
talmazza, ennek köszönhetően érve el akár 
30%-kal magasabb hővédelmet.

Akár 94%-os belátásvédelem
Vakít a betűző nap? Nem látszódik rendesen a 
tablet kijelzője? Tegye kellemesebbé a hátsó 
üléseken az utazást, miközben biztosítja a tor-
zításmentes kilátást!

Esztétikus, sportos megjelenés
Tappancsok, pelenkák kíméljenek! Szép au-
tóját elcsúfítaná, amikor van egy gyönyörű, 
esztétikus és profi megoldás a problémára? 
Ugye, hogy nem.

Egy életre, az USA-ból
Az oldószereknek ellenálló, szén alapú színe-
zés 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 amerikai termék, Virginiából. 

SkyFol NT Sötétített üveg Napfényroló / tappancs

Hővédelem
Nano technológiával készült rétegszer-
kezetének köszönhetően erősen 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 5-80% között, 6-féle fényáteresztéssel 
a sötéttől a teljesen láthatatlanig

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  
beszállnak az utastérbe

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.

www.autofolia.eulskyfol_nt

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

Az NT 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

Az NT sorozat szabadalmaztatott színezési gyártástechnológi-
ájának és szén alapú pigmentjeinek köszönhetően a mai ipari 
technológia csúcsán helyezkedik el

Infravörös 
sugárzás

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

Az NT sorozat vékony rétegeinek köszönhetően erősen szűri  
az infravörös sugárzást



Profi hővédelem
A nano-technológia alkalmazásával gyártott 
NT sorozat leheletnyi rétegek sokaságát tar-
talmazza, ennek köszönhetően érve el akár 
30%-kal magasabb hővédelmet.

Akár 94%-os belátásvédelem
Vakít a betűző nap? Nem látszódik rendesen a 
tablet kijelzője? Tegye kellemesebbé a hátsó 
üléseken az utazást, miközben biztosítja a tor-
zításmentes kilátást!

Esztétikus, sportos megjelenés
Tappancsok, pelenkák kíméljenek! Szép au-
tóját elcsúfítaná, amikor van egy gyönyörű, 
esztétikus és profi megoldás a problémára? 
Ugye, hogy nem.

Egy életre, az USA-ból
Az oldószereknek ellenálló, szén alapú színe-
zés 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 amerikai termék, Virginiából. 

SkyFol NT Sötétített üveg Napfényroló / tappancs

Hővédelem
Nano technológiával készült rétegszer-
kezetének köszönhetően erősen 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 5-80% között, 6-féle fényáteresztéssel 
a sötéttől a teljesen láthatatlanig

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  
beszállnak az utastérbe

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.

www.autofolia.eulskyfol_nt

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

Az NT 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

Az NT sorozat szabadalmaztatott színezési gyártástechnológi-
ájának és szén alapú pigmentjeinek köszönhetően a mai ipari 
technológia csúcsán helyezkedik el

Infravörös 
sugárzás

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

Az NT sorozat vékony rétegeinek köszönhetően erősen szűri  
az infravörös sugárzást



Hővédelem UV védelem Biztonság Élettartam

NT                

Technikai adatok

NT05 NT20 NT35 NT50 NT70 NT80 NT85

Teljes napenergia  
áteresztés 16% 21% 28% 33% 44% 44% 70%

Teljes visszatartott  
napenergia

59% 56% 53% 48% 44% 44% 35%

Látható fény áteresztés 6% 16% 33% 53% 67% 80% 85%

Látható fény tükrözés 5% 6% 6% 7% 7% 7% 7%

UV szűrés 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

Garancia SkyFol Élettartam Garancia*

*Online regisztrációhoz kötött e-garancia rendszerben

SZERETNÉ, HA GYERMEKEI SEMMIT SEM ÉREZNÉNEK  
A BETŰZŐ NAPBÓL? SZERETNÉ, HA NEM LENNE NAGYON  
SÖTÉT HÁTRAFELÉ, DE AZ ÉGETŐ ÉRZÉS A NAPSUGÁRZÁSBÓL 
SEM ZAVARNÁ AZ UTASOKAT?

A profi hővédő  
megoldás 

A sokszor oly kellemes nap nyáron őrjítő tud lenni. 
Nem tud a gyermeke nyugodtan aludni az autóban, 
ezért egész este a kés élén táncol a hisztik tengerében. 
Vagy még rosszabb. Végig idegeskedik az úton és nem 

tud a biztonságos közlekedésre figyelni. Megoldás 
egy profi hővédő SkyFol NT fólia és már meg is lesz a 
nyugalom a hátsó üléseken.

Válassza a SkyFol NT sorozatát és aktiválja az Inter-
neten az ipar legütősebb garanciáját. Vállaljuk, hogy 
a SkyFol NT sorozatot ingyenesen cseréljük abban a 

valószínűtlen esetben ha fémkiválás lép fel, a fólia le-
válik, szétválik, vagy bármilyen ragasztóhiba jelentkezik. 
Tesszük ezt mindaddig, amíg az autó a tulajdonában van!

www.autofolia.eulskyfol_nt

TST (Total Solar Energy Transmission)

Teljes Napenergia Áteresztés

TELJES NAPENERGIA ÁTERESZTÉS (TOTAL SOLAR TRANSMISSION)
Az autóüveg fóliák teljesítményének legfontosabb mutatója, mivel ezekben az esetekben a legfontosabb, hogy mennyi besugárzott ener-
giát tudunk megszűrni, ami így nem fogja felmelegíteni a belső elemeket, úgy mint például a műszerfalat és az üléseket, ezzel meggá-
tolva, hogy ezek az elemek még 20-30 percig sugározzák a hőt, miután már elindultunk. Fontos továbbá, hogy az autónál közvetlenül az 
üveg mellett ülünk, így ebből a szempontból is a sugárzás szűrése a legfontosabb energetikai mutató, amit autók esetében a TST mutató 
szemléltet a legjobban. 


