
Garanti*
LLumar® garanterar professionellt såld och monterad 
LLumar Lackskyddsfolie emot att den krackelerar, 
bubblar eller blir missfärgad enbart beroende på 
material eller tillverkningsfel, under 5 år från köpdatum. 
Garantin är endast giltig om produkten har installerats 
av en auktoriserad LLumarinstallatör i enlighet med 
tillverkarens installationsanvisningar för produkten och 
endast på fabriks (OEM) lack.

*Speciella restriktioner gäller; tala med din auktoriserade LLumaråterförsäljare för att erhålla 
alla garantiupplysningar.

Ytan
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 Din LLumar Partner
  www.solfilmsprodukter.se

LLumars produkter distribueras i Sverige av

Kvalité att lita på
LLumar® Lackskyddsfolie tillverkas med stolthet i 
USA och används för att skydda bilens lack mot 
repor och skador som kan uppstå när du kör eller 
tvättar bilen. Tillverkningen görs av ett dotterbolag till 
Eastman Chemical Company. LLumars produkter är 
kända för  sin hållbarhet och enastående utseende. 
Detta tillsammans med vårt rykte för kvalité och 
innovation gör att vi stolt står bakom våra produkter 
och installationer. Något som gjort LLumar till ett av 
världens bäst säljande och respekterade varumärken av 
lackskyddsfolier och fönsterfilmer.

Kontakta Din lokala LLumaråterförsäljare för 
att få LLumar lackskyddsfolie monterad idag! 

Självläkande lackskyddsfolie 

Den första repan 
gör mest ont
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Skyddar året runt 
mot sand, 

vägsalt
repor, stenskott.  

www.LLumar.com
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1 Halv/Hel motorhuv 
2 Stötfångare
3 Strålkastare       
4 Dörrkanter, 

 Handtag & Insteg

Backspeglar   5         
Instegsplåt  6 

FFramskärm  7 

Kofångare   8

LLumar®Lackskyddsfolie är bäst i klassen avseende 
både kvalité och klarhet och har en överlägsen 
hållbarhet mot alla mindre skador som kan uppstå vid 
normal tvätt och körning. Genom att montera 
LLumar®Lackskyddsfolie på bilen kan de 
områden på bilen som är mest utsatta 
skyddas mot skador.  

Skydd där det behövs bäst

Den första repan gör mest ont. Så istället för att lida i 
onödan, skydda istället bilen så att den ser ny ut 
längre, med en tålig självläkande lackskyddsfolie. Ett 
högglansigt, i princip osynligt skydd i form av 
LLumar®Lackskyddsfolie skyddar din bil från de  
skador som lätt orsakas på bilens lack av vardaglig 
körning.

Skydda bilens lack från vägens faror 
"Klara" fördelar

LLumar®Lackskyddsfolie skyddar din bil på ett enkelt 
sätt. Du kan ta hand om och tvätta och vaxa bilen 
precis som du normalt gör. Oavsett vilken bil du kör 
så ger dig LLumar®Lackskyddsfolie den bästa 
möjligheten  för att behålla dess utseende lång tid 
framöver.

Behåll bilens utseende

Högglansig klar yta som självläker om den 
repas och gör den motståndskraftig mot 
sprickor och färgförändringar
Begränsad 5 års tillverkargaranti mot att 
folien bubblar, krackelerar eller missfärgas

I princip osynlig för "blotta" ögat
Skyddar bilens lack från stenskott och repor året 
runt 
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