1. UW GEZIN & GEZONDHEID
Het waardevolste bezit dat we hebben is toch zeker onze gezondheid en die van ons
gezin. We genieten van de zon maar te veel blootstelling eraan is zelfs achter glas
gevaarlijk. Met SOTT Windowfilm op uw zij- en achterruiten zitten uw passagiers en
uw huisdier veilig, want 99% van de schadelijke UV-straling wordt erdoor
tegengehouden (gefilterd). En uw kinderen zult u ook niet meer horen klagen over
hitte of felle zon.
Een ongeluk zit in een klein hoekje
en is op zich al erg genoeg.
Daarom is het fijn te weten dat
glassplinters door SOTT Windowfilm bij elkaar worden gehouden
en onnodige verwondingen door
rondvliegend glas voorkomen
worden.

2. INDIVIDUEEL DESIGN
Zelfs als u dezelfde auto heeft als uw buurman, hoeft deze er toch niet hetzelfde uit
te zien? Tenslotte dragen we ook niet allemaal dezelfde zonnebril. SOTT
Windowfilms geven u de mogelijkheid om uw auto een eigen uitstraling te geven.

In drie verschillende series met 11 verschillende tinten vindt u zeker de tint die bij u
past. Van cool diepzwart tot avantgardisch blauw.

Geef uw auto de uitstraling die het best bij u past!

Welke reden vindt
u het belangrijkst?
In een tijd waarin individueel design en 'beleving' een steeds grotere rol spelen, zijn raamfolies niet meer weg te denken.
SOTT Windowfilms geven u de vrijheid uw auto de uitstraling te geven die ú wenst.
Sportief of juist chic, zakelijk of trendy, u bepaalt het helemaal zelf.
Er zijn echter nog andere redenen om voor raamfolie te kiezen die niet onbelangrijk zijn. Het installeren van folie op uw
ramen verhoogt bijvoorbeeld uw veiligheid en die van uw gezin. Het maakt de rit aangenamer en comfortabeler en dus
veiliger. Wij kunnen u helpen bij het maken van de juiste keuze zodat u iedere kilometer van de reis zult genieten.

3. PRIVACY
Uw privacy is natuurlijk heel belangrijk voor u. Met SOTT Windowfilms beschermt u
uw familie en andere passagiers effectief tegen ongewenste blikken. Maar ook uw
waardevolle bezittingen, apparaten en gereedschap worden goed beschermd tegen
diefstal. Of het nu om uw privé-auto gaat of een bedrijfsauto – u behoudt perfect
zicht naar buiten terwijl het dievengilde geen kans
krijgt.

4. COMFORT

WELKE REDEN VOOR U OOK DE BELANGRIJKSTE IS,
MET SOTT WINDOWFILMS ZIT U ALTIJD GOED.

Lange ritten zorgen vaak voor een drastisch concentratieverlies. SOTT
Windowfilms kunnen tot 85% van de zonne-energie tegenhouden waardoor de
temperatuur in uw auto aangenaam blijft.
100% Zonnestraling
85% Terugkaatsing van zonnestraling

SOTT Automotive Windowfilms zijn synoniem voor topkwaliteit en betrouwbaarheid. Wij zijn zo overtuigd van de kwaliteit van onze folies dat we 7 jaar
fabrieksgarantie geven. Alle SOTT Windowfilms hebben een anti-kras hardcoat toplaag die garant staat voor jarenlang helder kijkplezier. Een kwaliteitsproduct komt
pas tot zijn recht als het goed wordt verwerkt. Als professionele installateurs vinden
wij het erg belangrijk
dat u tevreden bent Transparante Schutlaag
PS lijmlaag met UV-absorptie
over ons werk.
SOLAR WINDOWFILMS

Heldere of gekleurde polyester folie met UV-absorptie

Op deze manier
UV-doorlating <1%
blijft u fris en alert
en dus rijdt u
veiliger. En omdat
het interieur niet
onnodig opgewarmd wordt, hoeft de airco niet zo hard te werken wat weer
brandstof bespaart en dus beter is voor het milieu!

Gemetaliseerde laag

Daarom behandelen Heldere of gekleurde polyester folie
we uw auto met de WINDOWFILM ILLUSTRATIE
grootst mogelijke zorg. Anti-kras hardcoat
We geven u tips over
het onderhoud van de
folie. En we informeren u over de wettelijke regelingen rondom raamfolie. Wij zorgen
er voor dat u zorgeloos en comfortabel op weg kunt!

PROFESSIONELE

WINDOWFILMS

WAT MAAKT SOTT WINDOWFILMS UNIEK?
OPTIMUZ-PRO™ Series High-Tech Black

SOLAR WINDOWFILMS

Volgens de laatste technieken vervaardigd

Voor persoonlijk advies en professionele installatie
van SOTT Windowfilms gaat u naar:

Hoge warmtewering
Gemetaliseerd en opgebouwd uit meerdere lagen

Ruitenboer
Autoglasservice
Almere
06 - 2049 1477

Unieke helderheid dankzij de PerfectClearTM lijmlaag
Hybride, niet spiegelend en niet reflecterend, bijzonder kleurstabiel
Krasbestendige hardcoat voor een langere levensduur
In 5 verschillende tinten verkrijgbaar

Upgrade
Your Car

Herstellen / Vervangen / Blinderen / Tinten

OPTIMUZ-STD™ Series Improved Dyed
Volgens de laatste technieken vervaardigd
Opgebouwd uit meerdere lagen
Unieke helderheid dankzij de PerfectClearTM lijmlaag
Niet spiegelend en niet reflecterend, kleurstabiel door IDTTM techniek*
Krasbestendige hardcoat voor een langere levensduur
In 5 verschillende tinten verkrijgbaar
*Improved Dyed techniek is een nieuwe manier van kleuring

DRIVER70™ Series NL-Approved
Toepasbaar op de voorste draairamen*
Volgens de laatste technieken vervaardigd
Superieure optische helderheid
Opgebouwd uit meerdere lagen
Unieke helderheid dankzij de PerfectClearTM lijmlaag
Niet spiegelend en niet reflecterend; bijzonder kleurstabiel
Verstoort géén GPS- en andere signalen
Krasbestendige hardcoat voor een langere levensduur

*geldt uitsluitend voor Nederland

*

Windowfilms zijn ontwikkeld voor de professionele
* SOTT
markt en staan bekend om hun kwaliteit en comfort.
Voor de volledige garantievoorwaarden kijk op:
www.sott-international.com

www.sott-international.com

SOLAR WINDOWFILMS

