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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 3M, 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.

Certyfikowani aplikatorzy
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Folie PPF – dlaczego warto?
Codzienne użytkowanie oraz kolejne pokonywane kilometry powodują trwałe uszkodzenia.
Jazda autostradowa oraz kolejne pokonywane kilometry powodują trwałe uszkodzenia:
odpryski, wżery, otarcia i rysy. Bezbarwne folie ochronne to najskuteczniejszy sposób na
zabezpieczenie lakieru oraz kloszy lamp przed tymi uszkodzeniami.

Certyfikowani aplikatorzy
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OCHRONA

SAMOGOJENIE

PRZEJRZYSTOŚĆ

Folia to najskuteczniejszy
sposób ochrony lakieru
przed działaniem
czynników zewnętrznych,
zarysowaniami oraz
uderzeniami kamieni.

To proces, w którym
zarysowania na folii
ulegają samoregeneracji
pod wpływem
temperatury.

Wysoka przejrzystość
w połączeniu
z techniką aplikacji
zapewniają dyskretną
ochronę lakieru.

Folie można aplikować na całą powierzchnię karoserii lub na najbardziej narażone na
uszkodzenia elementy. Naszym Klientom oferujemy folie PPF XPEL ULTIMATE PLUS (Paint
Protection Film) - jest to folia cechująca się hydrofobowością (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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Zmiana koloru
Folia do zmiany koloru to prosty i szybki sposób, aby wyróżnić się nietypowymi lub firmowymi
barwami na tle pozostałych użytkowników drogi. Jest to również ogromna oszczędność czasu,
jeśli chcą Państwo ujednolicić swoją flotę. Zakup pojazdu z „placu” w istniejącym kolorze lub
zamówienie w podstawowej barwie, nie jest problemem, w krótkim czasie zmienimy kolor
według Państwa potrzeb.
Usługa oferowana jest na foliach 3M podwójnie wylewanych, specjalnie zaprojektowanych
do oklejania całych pojazdów lub ich elementów. Unikatowa technologia w znaczący sposób
wpływa na proces i jakość aplikacji, która jest bezpieczna dla lakieru i w pełni odwracalna.

Certyfikat ścisłej
współpracy
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NIEOGRANICZONE
MOŻLIWOŚCI
Szeroki wybór kolorów oraz dostępnych
efektów zadowoli nawet najbardziej
wymagającego Klienta.

OCHRONA
KAROSERII
Folia kolorowa chroni pojazd przed
drobnymi zar ysowaniami, które obniżają
wartość pojazdu w przypadku chęci
odsprzedania.

ODWRACALNOŚĆ
ZMIAN
Folię można usunąć i wrócić do
pierwotnego wyglądu samochodu bez
ryzyka uszkodzenia oryginalnej powłoki
lakierniczej.

OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU
Proces aplikacji folii kolorowej jest mniej
czasochłonny niż zmiana koloru pojazdu
w salonie lakierniczym.
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Personalizacja
wyglądu
Personalizacja wyglądu, aplikacja logotypu lub motywów firmowych pozwoli wyróżnić się na
drogach. Aplikacja spersonalizowanej grafiki dostosowanej do Państwa potrzeb sprawi, że
firmowe auta nie będą już tylko środkiem lokomocji, staną się ruchomym nośnikiem reklamy.
Nasi aplikatorzy dostosują wygląd pojazdu zarówno na potrzeby reklamowe, jak i do indywidualnych wymagań użytkownika.
Dzięki połączeniu technologii druku HP Latex z foliami wylewanymi i laminatami zabezpieczającymi firmy 3M, odpowiednio wyszkolonym aplikatorom uzyskaliśmy międzynarodową gwarancją 3M™ MCS™. Jest to potwierdzenie najwyższej jakości wykonywanych przez nas prac.
Dodatkowo, folia ta objęta jest najszerszą i jedyną gwarancją producenta na grafikę końcową
zaaplikowaną na pojeździe.
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INDYWIDUALNE
GRAFIKI

ODWRACALNOŚĆ
ZMIAN

NIEOGRANICZONE
MOŻLIWOŚCI

Grafiki lub dodatki
dopasowane do potrzeb
i wymagań każdego
Klienta.

Folię można usunąć
i wrócić do pierwotnego
wyglądu samochodu
bez ryzyka uszkodzenia
oryginalnej powłoki
lakierniczej.

Szeroki wybór kolorów
oraz dostępnych efektów
zadowoli nawet najbardziej
wymagającego Klienta.

Technologia lateksowa HP to nie tylko wysoka jakość,
ale również ekologia.
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Studio graficzne
Posiadamy własne studio graficzne co pozwala nam na bezpośrednią współpracę naszych
grafików, drukarzy i aplikatorów. Rozwiązanie to, w krótkim czasie pozwala dokonywać zmian
na projekcie, tak aby każdy jego detal dostosować i przenieść z jak największym odwzorowaniem
na nieregularne powierzchnie pojazdu. Dzięki temu rozwiązaniu możemy również dobrać
odpowiednią technikę aplikacji dla danego typu projektu. Do każdego Klienta podchodzimy
indywidualnie dostosowując projekt do jego potrzeb i wymagań.
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TECHNIKA
WYKONANIA

INDYWIDUALNE
GRAFIKI

OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU

Dobierzemy odpowiednią
folię, technikę obróbki
oraz sposób aplikacji tak,
aby końcowy efekt był na
najwyższym poziomie.

Nasi graficy opracują
niepowtarzalny projekt
pod potrzeby każdego
Klienta.

Połączenie pracy naszych
grafików, drukarzy i
aplikatorów, pozwala na
skrócenie czasu realizacji
zlecenia do minimum.
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Przykładowe realizacje

Realizacji oklejania floty aut na zlecenie firmy Grande Kochonos

Opracowanie projektu i realizacja indywidualna oklejania dla firmy Galmet.
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Realizacja indywidualna oklejania dla firmy Freshcargo.

Realizacja oklejania floty aut dla firmy Qarson Polska.

Opracowanie projektu i realizacja oklejania floty dla firmy Ondre.

Opracowanie projektu i realizacja indywidualna oklejania
dla firmy Enea Energetyk.

Realizacja oklejania floty aut dla Szkoły Jazdy O.S.K. High.
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Komfort
Kompleksowa oferta firmy to nie tylko
dostęp do profesjonalnego zespołu, wykwaliﬁkowanego w zakresie personalizacji Twojego samochodu – to przede
wszystkim CZAS, który zyskasz, gdy my
zajmiemy się Twoim pojazdem! Dlatego
naszą usługę oferujemy nie tylko w naszym punkcie, ale również bezpośrednio
u dealera lub importera na terenie całego
kraju, w czasie gdy pojazd przygotowywany jest do odbioru przez Klienta.

PROFESJONALNA
EKIPA
Aplikatorzy It’s Wrap
posiadają doświadczenie
w realizowaniu złożonych
projektów. Potwierdzeniem najwyższego bezpieczeństwa dla Twojego
samochodu, oraz najwyższej jakości wykonania
usługi są liczne certyfikaty
producentów folii.

DOJAZD DO
KLIENTA
Nasze usługi oferujemy na
terenie całego kraju.

Certyfikat potwierdzający
najwyższą jakość
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Zobacz także:

ODMIENIMY
TWOJĄ PRZESTRZEŃ
EKSPRESOWO

SPRAWIMY
ABY TWÓJ JACHT BYŁ
UNIKATOWY

itswrap.pl

IT’S WRAP
Rynek Śródecki 4, 61-126 Poznań
+ 48 602 494 133
biuro@itswrap.pl

