
Hővédelem UV védelem Biztonság Élettartam

NT Pro               

ELŐRE IS SZERETNE HŐVÉDŐ FÓLIÁT, ANÉLKÜL, HOGY A 
RENDŐR MEGBÜNTETNÉ, VAGY A MŰSZAKI VIZSGÁN LETÉPNÉK 
A FÓLIÁT, HA ÉPPEN NINCS KIT MEGKENNI? 

T A prémium hővédő 
megoldás 

Képzelje el, hogy megállítja a rendőr és beleköt az 
ugyan világos, de a jogszabályi előírásoknak nem 
megfelelő fóliába. Nem érdekli, hogy egész nap az 
autóban ül. Nem érdekli, hogy amúgy teljesen bizton-
ságosan kilát és sokkal figyelmetlenebb, ha folya-
matosan égeti a nap. Nem érdekli, hogy hiába megy 

a klíma, a sötét ruhája csak szívja be a hőt és majd 
megsül. Őt egy dolog érdekli, a felelősségre vonás. 
És ez ugyanígy megy műszaki vizsgán is, ha nem 
talál egy zsebet. Elege volt ebből? Akkor válassza a 
SkyFol NT PRO sorozatát, melyben megtalálható a 
megoldás!

Technikai adatok

NTPRO10 NTPRO20 NTPRO30 NTPRO45 NTPRO70 NTPRO90

Teljes napenergia  
áteresztés 10% 16% 20% 28% 37% 70%

Teljes visszatartott  
napenergia 63% 59% 57% 51% 45% 31%

Látható fény áteresztés 10% 23% 33% 50% 75% 89%

Látható fény tükrözés 5% 5% 5% 6% 7% 9%

UV szűrés 99% 99% 99% 99% 99% 99%

Garancia SkyFol Élettartam Garancia*

*Online regisztrációhoz kötött e-garancia rendszerben

Az Ön SkyFol Telepítője

www.autofolia.eulskyfol_nt_pro

Válassza a SkyFol NT Pro sorozatát és aktiválja az  
Interneten az ipar legütősebb garanciáját. Vállaljuk, 
hogy a SkyFol NT Pro sorozatot ingyenesen cseréljük 
abban a valószínűtlen esetben ha fémkiválás lép fel, 

a fólia leválik, szétválik, vagy bármilyen ragasztóhiba 
jelentkezik. Tesszük ezt mindaddig, amíg az autó a 
tulajdonában van!

Pro

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. 



SkyFol NT PRO Sötétített üveg Napfényroló / tappancs

Hővédelem
Infravörös elnyelő részecskéinek és 
tartós színezésének köszönhetően a 
legerősebben 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 10-90% 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

Egy életre, Japánból…
Az NT PRO fóliában alkalmazott technológiát 
ennek a sorozatnak a gyártója a japán Lintec 
dolgozta ki. Bár sok gyártó alkalmazza ezt a 
megoldást az eredetit mégsem sikerült felül-
múlni, így a SkyFol továbbra is az eredeti 
megoldást szállítja. Természetesen az NT PRO 
sorozat is tagja a SkyFol Élettartam Garancia 
programnak. 

Legálisan az első üvegfelületekre is
A SkyFol NT PRO 90 típusú üvegfólia alkalmazható 
az első oldalsó üvegeken és a szélvédőn, enge-
délyszámmal és bizonylattal. Miközben eleget tesz a  
70%-os üvegre telepítetten mért előírásnak, az infra-
vörös sugárzás 53%-át kint tartja. 

Extrém hővédelem
Egy fémezett hővédő sorozatnál is közel 
kétszer jobban teljesít. Világos árnyala-
tokban és sötétekben is egyértelműen a 
legerősebb hővédelemre képes.  

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 PRO 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 PRO sorozat szabadalmaztatott színezési gyártástech-
nológiájának 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 PRO sorozat infravörös - elnyelő részecskéinek köszön-
hetően erősen szűri az infravörös sugárzást

HOGY MŰKÖDIK AZ ÜVEGFÓLIA?

www.autofolia.eulskyfol_nt_pro

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.

TPro
Akár 90%-os belátásvédelem   
Az NT PRO sorozat sötétebb változatok-
ban is elérhető, így tökéletes út az autó-
ban nyugodt gyermekekhez. Kellemes 
árnyékban pihenhetnek, vagy játszhatnak, 
anélkül, hogy erőltetniük kellene a szemü-
ket, miközben a vezető tökéletesen kilát az 
üvegfelületen a kristálytiszta szerkezet-
nek köszönhetően.   
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