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LLumar® Fönsterfilm tillverkas med stolthet i U.S.A. Den
hjälper till att både skydda och förbättra privata hem, företag
och fordon över hela världen. Tillverkningen görs av ett
dotterbolag till Eastman Chemical Company. LLumars
produkter är kända för sin hållbarhet och enastående
utseende. Professionellt installerad LLumar®film erbjuder en av
industrins bästa garantier. Den, tillsammans med sitt goda rykte
för kvalité och innovation, har gjort LLumar® till ett av världens
bäst säljande och respekterade varumärke för fönsterfilmer

* Speciella restriktioner gäller; 
kontakta din lokala 
LLumaråterförsäljare för att 
erhålla alla garantiupplysningar

Kvalité att lita på

  Upp till

12 års

   garanti*

En tveklös föregångare. En förstklassig kvalité som 
verifierats i tester och studier och som certifierats av 
oberoende institut
Ett hållbart alternativ. Färgstabil och repskyddad. 
En film med lång livslängd och med upp till 12 års 
garanti* .
Brett sortiment. Friheten att kunna välja kreativt ur ett 
brett sortiment av färger och kulörer

LLumar Bilfilm

LLumar® Bilfilm 
Upgrade your glass.

* Särskilda restriktioner kan förekomma; tala med din lokala LLumar partner

Din LLumar Partner · www.LLumar.com
www.solfilmsprodukter.se



Håll dig sval. Håller bilen behagligt sval och skön 
inuti. Samtidigt som den minskar pressen på 
luftkonditioneringen - och dina nerver.

Inbyggda solglasögon. Blockerar upp till 99 % av 
UV-strålningen och skyddar därmed både stora och 
små passagerare effektivt.
Färger behåller färgen. Skyddar effektivt 
bilens klädsel och interiör mot skador och 
blekning som orsakas av UV-strålning.

Behagligt ljus. Ger passagerarna ett optimalt 
bländningsskydd som gör det lättare att titta på  
surfplattor och bildskärmar i baksätet under bilfärden.

Skydd mot solen
Diskretion med en "klar vision. Ger ett aktivt 
insynsskydd för passagerare och värdesaker.  
Samtidigt som man ser perfekt ut

Din personliga "bodyguard". Effektivt skydd mot 
glassplitter vid händelse av en olycka.  

Mindre möjlighet för tjuvar. Bättre skydd mot inbrott 
håller dina värdesaker säkrare.

Non-stop signalmottagnin. LLumarfilm ger dig 
en störningsfri mottagning för mobiltelefoner, 
radio och GPS.

Säkerhet   - Tänk Ansvar och SkyddMed en högpresterande bilfilm från LLumar®, kan 
du och dina passagerare uppleva en betydligt 
bredare komfort i bilen. Lita på LLumars kvalité 
när det gäller hög säkerhet, stil och solskydd 

Uppgradera inklusivt. Framhäv utseendet på din bil 
en gång för alla med en distinktiv och och 
specialdesignad styling.

Ta första plats i ett designat startfält. Skäm bort dig själv 
och dina passagerare med en unik kombination av 
funktionalitet, estetik och exklusiv åkkomfort.

Körglädje med stil och klass 

Upp till 

99
    UV-skydd

 %




