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Najważniejsza jest pasja

Z miłości do motoryzacji, zarówno twórców jak i pracowników, powstała marka IT’S WRAP,  
należąca do grupy ONDRE.

Wiemy, jak wielu z Państwa przykłada szczególną uwagę do wyglądu i stanu swojego 
pojazdu. Dzięki doświadczonej kadrze aplikatorów posiadającej międzynarodowe certyfikaty, 
wszechstronnemu i nowoczesnemu zapleczu maszynowo – technicznemu, a także ścisłej 
współpracy z topowym producentem folii         , oferujemy Państwu profesjonalną usługę 
na najwyższym poziomie. Filozofia grupy ONDRE determinuje kompleksową i ekspresową 
obsługę Państwa zleceń.

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą. 
Zespół IT’S WRAP.
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Folie ochronne – PPF

Lakier samochodowy w codziennym użytkowaniu narażony jest na dziesiątki czynników 
mechanicznych i chemicznych.

Jazda autostradowa oraz miejskie użytkowanie powodują trwałe uszkodzenia: odpryski, 
wżery, otarcia i rysy. Bezbarwne folie ochronne to najskuteczniejszy sposób na 
zabezpieczenia lakieru przed tymi uszkodzeniami.
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Folia to najskuteczniejszy 
sposób ochrony lakieru 

przed działaniem 
czynników zewnętrznych, 

zarysowaniami oraz 
uderzeniami kamieni.

OCHRONA SAMOGOJENIE
To proces, w którym 
zaryso wania na folii 

ulegają samoregeneracji 
pod wpływem 
temperatury.

PRZEJRZYSTOŚĆ
Wysoka przejrzystość  

w połą czeniu  
z tech niką aplikacji 

zapewniają dyskretną 
ochronę lakieru.

Folie można aplikować na całą powierzchnię karoserii lub na najbardziej narażone na 
uszkodzenia elementy. Naszym Klientom oferujemy folie PPF (Paint Protection Film) - jest to 
folia cechująca się hydrofo bowością (odpychanie brudu i wody), zdolnością samoregeneracji 
pod wpływem ciepła i trwałością nawet do 10 lat. Całość usługi objęta jest 2-letnią gwarancją.
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Idealne dopasowanie

Prawidłowo i profesjonalnie dobrana folia tworzy niewidzialną, trwałą powłokę niezmieniającą 
struktury lakieru. Można ją aplikować na całą powierzchnię karoserii lub na elementy 
najbardziej narażone na uszkodzenia.

Aplikacja jest w pełni bezpieczna dla lakieru. Posiadamy szeroką bazę gotowych szablonów. 
Dostępne formatki są idealnie dopasowane, dzięki czemu na wszystkich oklejanych 
elementach tworzą powłokę ochronną z niemalże 100% pokryciem.

CERTYFIKOWANI 
APLIKATORZY 

FOLII

FOLIE 
RENOMOWANYCH 

ŚWIATOWYCH 
PRODUCENTÓW

GWARANCJA 
JAKOŚCI
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Gotowe szablony

Formatki folii są indywidualnie dopasowane do danego modelu pojazdu, według specjalnie 
opracowanych szablonów, jeszcze przed aplikacją ich na pojazdy.

przedni zderzak, przednia część maski 
i błotników, lusterka

PAKIET MINI

przedni zderzak, cała maska, 
błotniki, przednie lusterka

PAKIET STANDARD +

przedni zderzak, cała maska, 
lusterka

PAKIET STANDARD

reflektory, progi, ranty drzwi, wnęki klamek, 
górna część tylnego zderzaka

ELEMENTY DODATKOWE
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Powłoki ochronne

Aplikacja powłoki ochronnej, często nazywanej płynnym szkłem ze względu na niesamowity 
blask i gładkość powierzchni, ma na celu nie tylko poprawę wyglądu naszego pojazdu. 
Warto pamiętać, że głównym jej celem jest wydłużenie żywotności lakieru. Obecnie przepisy 
unijne dopuszczają stosowanie lakierów wodnych przez producentów samochodów, co 
ma korzystny wpływ na nasze środowisko. Jednak lakiery te są mało odporne na czynniki 
zewnętrzne, na które narażony jest samochód w codziennym użytkowaniu.

Dodatkowo możliwość regeneracji powłoki została znacznie ograniczona przez zmniejszenie 
jej grubości. Dlatego tak ważne jest dodatkowe zabezpieczenie powłoki lakierniczej. Dzięki 
zastosowaniu wyselekcjonowanych środków o odpowiednim składzie chemicznym, wysokiej 
odporności na czynniki środowiska i promieniowanie UV oraz dokładnym sposobie nakładania 
powłoki przez profesjonalnych aplikatorów z naszego salonu, poszczególne elementy mogą 
zostać zabezpieczone nawet do 5 lat.
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Ochrona lakieru przed czynnikami 
atmosferycznymi i promieniami UV.

OCHRONA

Nadanie niesamowitej połyskliwości 
powierzchni.

SZKLISTOŚĆ

Ograniczenie brudzenia auta.

HYDROFOBOWOŚĆ

Nadanie lakierowi głębi 
i wyrazistości koloru.

GŁĘBIA KOLORU
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Zabezpieczenie felg

Felgi są tą częścią samochodu, która ma ogromny wpływ na jego wizualny odbiór. Jest to 
także element najbardziej narażony na uderzenia kamieni czy piasku, zabrudzenia z gumy, 
oleju, asfaltu czy pyłu klocków hamulcowych, jak również wżery po soli drogowej. 

Zabezpieczanie kół stało się standardem przy zabezpieczeniu karoserii. Felgi wymagają 
jednak zastosowania zupełnie innego środka – za względu na swoją konstrukcję i środowisko,  
w jakim pracują. Stosowana przez nas powłoka na zewnętrznej częśći felg posiada 
niesamowitą twardość, wysoką hydrofobowość i odporność na temperaturę nawet do 800°C, 
przez co zapewnia maksymalną ochronę przed wyżej wymienionymi czynnikami.
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Ochrona felg m.in. 
przed pyłem z okładzin 
hamulcowych, gumą, 

asfaltem.

OCHRONA

Łatwość w czyszczeniu 
oraz ograniczeniu 
brudzenia się felg.

HYDROFOBOWOŚĆ

Nadanie głębi, 
wyrazistości koloru oraz 

niezwykłego połysku.

KOLOR 
I POŁYSK
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Niewidzialna 
wycieraczka

Dobra widoczność na drodze to jeden  
z kluczowych elementów bezpiecznej 
jazdy. Zabezpieczenie szyb 
specjalną powłoką przed warunkami 
atmosferycznymi, takimi jak deszcz 
czy śnieg, gwarantuje znaczą poprawę 
widoczności – krople trafiają na idealnie 
gładką powierzchnię i spływają po niej 
już przy przekroczeniu 45 km/h. Tarcie 
wycieraczek o szybę zostaje znacznie 
ograniczone, co wydłuża ich żywotność 
i eliminuje nieprzyjemne odgłosy. 
W zimowe dni skutecznie utrudnia 
zamarzanie szyb. Powłoka zachowuje 
swoją trwałość nawet do roku czasu.

 Skuteczne utrudnienie 
zamarzania szyb zimą.

WYGODA

Znaczna poprawa widoczności w deszczu 
i warunkach zimowych.

BEZPIECZEŃSTWO

Wydłużenie żywotności piór wycieraczek 
przez zmniejszenie tarcia.

OSZCZĘDNOŚĆ
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Ochrona i regeneracja reflektorów

Reflektory, aby zachowały idealną przezroczystość, wymagają odpowiednich środków  
i sposobów pielęgnacji. Większość z nich zbudowana jest z poliwęglanów, które fabrycznie 
zostały zabezpieczone lakierem o zwiększonej odporności na promieniowanie UV.  
Ochrona ta z czasem ulega osłabieniu, a w konsekwencji powierzchnia matowieje. 

Powszechnie stosowaną metodą dla nowych reflektorów w naszym salonie jest 
zabezpieczenie ich specjalną folią ochronną ze zdolnością samoregeneracji. To rozwiązanie, 
dzięki zwiększonej odporności na działanie promieni UV, pozwala zachować przejrzystość 
znacznie dłużej w porównaniu do tradycyjnych środków. 

W przypadku reflektorów zmatowiałych, dla uzyskania jak najwyższej przeźroczystości, 
stara powłoka zostaje usunięta przy pomocy odpowiednich środków, a dopiero później 
zabezpieczona jedną z wyżej wymienionych form. Nasi eksperci pomogą dobrać odpowiednią 
opcję ochrony w zależności od intensywności użytkowania samochodu.
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Folia chroni reflektor 
przed promieniowaniem 

UV oraz uderzeniami  
kamieni.

BRAK 
MATOWIENIA

Samoregeneracja folii 
pozwala zachować gładką 

powierzchnię i idealną 
przepuszczalność wiązki 

światła.

GŁADKA 
POWIERZCHNIA

Nawet przy najbardziej 
zaawansowanych 

technologicznie 
reflektorach, folia nie 

zakłóca ich prawidłowego 
działania.

PRZEJRZYSTOŚĆ

Certyfikowani aplikatorzy 



16 | Katalog usług ochrony, zmiany koloru, personalizacji.

Ochrona i czyszczenie wnętrza auta

Wnętrze pojazdu każdego dnia poddawane jest licznym próbom i działaniu negatywnych 
czynników wpływających na jego zużycie i wygląd. Brak lub źle prowadzona okresowa 
pielęgnacja wnętrza auta może nie tylko pogarszać komfort codziennego użytkowania, 
ale mieć negatywny wpływ na stan zdrowia (np. stosowanie agresywnych lub szkodliwych 
preparatów chemicznych).
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Oferujemy usługę kompleksowego czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia poszczególnych 
elementów wnętrza samochodu. Do naszych prac wykorzystujemy sprawdzone  
i wyselekcjonowane rozwiązania, które nie tylko sprawią, że wnętrze auta odzyska swój 
blask, ale będą przy tym bezpieczne zarówno dla najdelikatniejszych elementów wnętrza,  
jak i samego użytkownika.

Zabezpieczenie wnętrza specjalnymi 
powłokami, wydłużenie żywotności 

tapicerki.

OCHRONA

Przestrzeń zadbana w każdym, nawet 
trudno dostępnym miejscu.

KOMFORT PODRÓŻOWANIA

Wnętrze odzyskuje świeżość 
nowego auta.

SALONOWY BLASK

Zadbane, czyste auto zwiększa swoją 
wartość przy sprzedaży.

WZROST WARTOŚCI
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Renowacja i polerowanie lakieru

Stan lakieru może odbiegać od doskonałości już nawet po kilku miesiącach użytkowania. 
Spowodowane jest to podatnością nowych lakierów na zarysowania oraz często przez 
nieodpowiednią pielęgnację, szczególnie przez mycie na myjniach automatycznych. 
Renowacja powłoki lakierniczej to proces przywrócenia jej do stanu salonowego, podczas 
której usuwana jest uszkodzona warstwa, a lakier odzyskuje wyrazisty, ożywiony kolor  
i niesamowity blask. Zabieg ten zdecydowanie wpływa na podniesie wartości pojazdu  
i powoduje, że możemy cieszyć się idealnym stanem powłoki lakierniczej – tak, jakby dopiero 
co wyjechał z salonu.

Nadanie lakierowi głębi  
i wyrazistości koloru.

GŁĘBIA 
KOLORU

Świeżość nowego auta  
i idealna powierzchnia 

karoserii bez wad.

SALONOWY BLASK 
I GŁADKOŚĆ

Doskonały stan lakieru, jak 
w nowym samochodzie.

WZROST 
WARTOŚCI
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Mycie SPA

Prawidłowe mycie samochodu ma duży wpływ na wygląd powłoki lakierniczej w przyszłości. 
Znacząca liczba drobnych uszkodzeń powstaje wskutek nieprawidłowo przeprowadzonego 
mycia, w niewłaściwych warunkach. Mycie SPA to bezpieczny dla lakieru, wieloetapowy 
proces wykorzystujący środki chemiczne najwyższej klasy. W naszym salonie usługa 
wykonywana jest z największą dbałością o detale, gwarantuje usunięcie zanieczyszczeń 
i pozwala zobaczyć znaczącą różnicę pomiędzy profesjonalną pielęgnacją, a myciem 
tradycyjnym lub mechanicznym.

Dzięki dużej dokładności 
wykonywanych prac, 

samochód pielęgnowany 
jest w bezpieczny  

i efektywny sposób.

BEZPIECZEŃSTWO

Dbałość o szczegóły  
i jakość wykonania pozwolą 

cieszyć się na nowo 
samochodem i poczuć 

ponownie radość z jazdy.

WZROST 
KOMFORTU

Zastosowanie najwyższej 
jakości kosmetyków  

i akcesoriów pozwala na 
zachowanie oryginalnego 
wyglądu i blasku lakieru.

PROFESJONALNA 
CHEMIA



20 | Katalog usług ochrony, zmiany koloru, personalizacji.

Zmiana koloru

Zmiana koloru przy użyciu folii to prosty i szybki sposób, aby nadać pojazdom zupełnie nowy 
wygląd. Niewątpliwą zaletą metody zmiany koloru przy użyciu folii jest jej odwracalność.  
Folia jest także bez pieczna w użyciu i nie uszkadza lakierowanych części karoserii. 

Usługi zmiany kolorów oferujemy na podwójnie wylewanych foliach – specjalnie 
zaprojektowanych do oklejania całych pojazdów lub ich elementów. Unikatowa technologia  
w znaczący sposób wpływa na proces i jakość aplikacji.
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Folia kolorowa chroni pojazd przed 
drobnymi za rysowaniami, które obniżają 

wartość pojazdu w przypad ku chęci 
odsprzedania.

OCHRONA 
KAROSERII

Folię można usunąć i wrócić do 
pierwotnego wyglądu samochodu bez 

ryzyka uszkodzenia oryginalnej powłoki 
lakierniczej.

ODWRACALNOŚĆ 
ZMIAN

Szeroki wybór kolorów oraz dostępnych 
efektów zadowoli nawet najbardziej 

wymagającego Klienta.

NIEOGRANICZONE 
MOŻLIWOŚCI

Proces aplikacji folii kolorowej jest mniej 
czasochłonny niż zmiana koloru pojazdu  

w salonie lakierniczym.

OSZCZĘDNOŚĆ 
CZASU

Certyfikat potwierdzający 
najwyższą jakość
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Personalizacja wyglądu

Jeśli należysz do tych kierowców, dla których samochód to coś więcej niż środek lokomocji, 
to oklejenie auta pozwoli spersonalizować wygląd i wyróżnić się na drogach. Nasi aplikatorzy 
oklejają pojazdy zarówno na potrzeby reklamowe firm, jak również dostosowują wygląd 
samochodów dla Klientów indywidualnych.

Technologia lateksowa HP to nie tylko wysoka jakość,
ale również ekologia.
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Grafiki lub dodatki 
dopasowane do potrzeb 

i wymagań każdego 
Klienta.

INDYWIDUALNE 
GRAFIKI

Szeroki wybór kolorów 
oraz dostępnych 

efektów zadowoli 
nawet najbardziej 

wymagającego Klienta.

NIEOGRANICZONE 
MOŻLIWOŚCI

Folię można usunąć  
i wrócić do pierwotnego 

wyglądu samochodu 
bez ryzyka uszkodzenia 

oryginalnej powłoki 
lakierniczej.

ODWRACALNOŚĆ 
ZMIAN
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Folia podnosi poziom prywatności 
użytkowników pojazdu i ukrywa 

transportowane przedmioty.

PRYWATNOŚĆ 
W ODCIENIACH

Folia przyciemniająca sprawia, 
że pojazd wygląda atrakcyjnie 

i elegancko.

PRESTIŻOWY 
WYGLĄD

Przyciemnianie
szyb

Przyciemnianie szyb samochodowych 
foliami  gwarantuje szereg korzyści, 
dalece wykraczających poza zwiększoną 
prywatność oraz uatrakcyjnienie 
wyglądu pojazdu. Profesjonalnie 
oklejone szyby obniżają temperaturę 
wewnątrz samochodu. Dzięki  niemal 
całkowitej blokadzie przed promieniami 
UVA oraz UVB, chronią zarówno zdrowie 
pasażerów, jak i tapicerkę pojazdu. 
Jakość jest potwierdzona 3-letnią 
gwarancją producenta.
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STOPNIE PRZYCIEMNIENIA SZYBY 

5% 15% 30% 45%
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Komfort

Kompleksowa oferta IT’S WRAP to nie tylko dostęp do profesjonalnego zespołu, 
wykwalifikowanego w zakresie ochrony i personalizacji Twojego samochodu – to przede 
wszystkim CZAS, który zyskasz, gdy my zajmiemy się Twoim pojazdem!

Możesz z niego skorzystać 
na czas trwania usługi.

SAMOCHÓD 
ZASTĘPCZY

Możliwość zabrania  
i odstawienia samochodu 
we wskazane miejsce po 

wykonaniu usługi.

USŁUGA 
DOOR-TO-DOOR

Gwarancja najwyższego 
bezpieczeństwa 

dla Twojego samochodu.

TRANSPORT 
NA LAWECIE
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Wygoda

Wiemy, jak ważna jest wizualizacja pożądanego efektu. Stawiając na pierwszym miejscu 
komfort i wygodę naszych Klientów, zapraszamy do skorzystania z interaktywnych 
konfiguratorów dostępnych na naszej stronie internetowej. W kilku prostych krokach.

Określ wielkość pojazdu.

KROK 1
Zdecyduj jakiej folii 

potrzebujesz.

KROK 2

Do zobaczenia w salonie!

KROK 6

Wybierz pakiety 
zabezpieczające.

KROK 3

Dobierz ochronę dodatkowych 
elementów nadwozia.

KROK 4
Sprawdź, 

czy wszystko się zgadza.

KROK 5



IT’S WRAP
Rynek Śródecki 4, 61-126 Poznań

+ 48 602 494 133
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