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Najważniejsza jest pasja
Dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości folii, laminatów dekoracyjnych oraz profesjonalnym 
technikom aplikacji, zamienimy Twoją łódź w dzieło sztuki. Stworzymy niepowtarzalny styl dla 
każdego modelu łodzi, jachtu lub statku morskiego. 

Z IT’S WRAP MARINE ochronisz łódź, zmienisz kolor lub dodasz motyw graficzny. Nasi 
projektanci tworzą niestandardowe projekty, które pozwolą się wyróżnić wśród innych 
jednostek. Dopracowany proces aplikacji w połączeniu z certyfikowanymi instalatorami oraz 
foliami renomowanych producentów to gwarancja najwyższej trwałości oraz estetycznego 
efektu prac.

Pasja, do tego, co robimy, elastyczność w działaniu i wieloletnie doświadczenie wyróżnia nas 
na tle konkurencji.

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą. 
Zespół IT’S WRAP MARINE.
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Folia ochronna

Możemy zabezpieczyć kadłub lub inny element Twojego jachtu bezbarwnymi foliami 
poliuretanowymi o podwyższonej wytrzymałości. Posiadają one możliwość samogojenia 
zarysowań pod wpływem ciepła. Pracujemy na produktach takich jak:  Scotchgard Paint 
Protection Film Pro Series. Folia stanowi grubą powłokę zabezpieczającą, dzięki czemu 
chroni lakier przed drobnymi zarysowaniami oraz otarciami, niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, wodą, solą morską czy szkodliwym działaniem środków chemicznych.
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ZACHOWAJ 
WARTOŚĆ

Jednym z czynników 
wyceny przy odsprzedaży 

jednostki jest ocena 
stanu kadłuba. Dzięki 

foliom i zabiegom 
zabezpieczającym łódź 

zachowa oryginalny 
wygląd i wyższą wartość 

przy odsprzedaży.

Folia to najskuteczniejszy 
sposób ochrony lakieru 

przed działaniem 
czynników zewnętrznych, 

promieniowaniem UV, 
zarysowaniami wodą  

i solą morską.

OCHRONA SAMOGOJENIE

To proces, w którym 
zaryso wania na folii 

ulegają samoregeneracji 
pod wpływem 
temperatury.
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Taśma 
antypoślizgowa

Taśma antypoślizgowa na mokre powierzch-
nie 3M Safety-Walk średnioziarnista to ide-
alny materiał antypoślizgowy na pokładzie 
łodzi. Odporna na wysoką temperaturę, wodę 
morską, oleje i promieniowanie UV. Specjalnie 
zaprojektowana struktura nadaje materiałowi 
szczególne właściwości antypoślizgowe przy 
jednoczesnym odczuciu miękkości. Opraco-
wana specjalnie do zastosowania w żeglar-
stwie ekstremalnym. Zapewnia najwyższe 
bezpieczeństwo. Może być stosowana we-
wnątrz, jak i na zewnątrz jachtów i statków.

Opraco wana specjalnie do zastosowania 
w żeglar stwie ekstremalnym. Zapewnia 

najwyższe bezpieczeństwo.

DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ 
I NA ZEWNĄTRZ

Odporna na wysoką temperaturę, wodę 
morską, oleje i promieniowanie UV.

WYSOKA 
ODPORNOŚĆ
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Ochrona i czyszczenie wnętrza

Wnętrze jednostki wodnej każdego dnia poddawane jest licznym próbom i działaniu 
negatywnych czynników wpływających na jej zużycie i wygląd. Brak lub źle prowadzona 
okresowa pielęgnacja może mieć negatywny wpływ na stan zdrowia, pogarszać komfort 
codziennego użytkowania (np. poprzez stosowanie agresywnej lub szkodliwej chemii). 

Oferujemy usługę kompleksowego czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia poszczególnych 
elementów wnętrza. Do naszych prac wykorzystujemy sprawdzone i wyselekcjonowane 
rozwiązania, które nie tylko sprawią, że wnętrze jednostki odzyska swój blask, ale także 
będzie przy tym bezpieczne zarówno dla najdelikatniejszych elementów wnętrza, jak i samego 
użytkownika. Działamy na produktach renomowanych firm.
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Przestrzeń zadbana  
w każdym, nawet trudno 

dostępnym miejscu

OCHRONA

Wnętrze odzyskuje 
świeżość nowej jednostki

Zabezpieczenie wnętrza 
specjalnymi powłokami, 
wydłużenie żywotności 

tapicerki

KOMFORT 
PODRÓŻOWANIA

SALONOWY 
BLASK
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Mycie SPA

Prawidłowe mycie jednostki ma duży wpływ na wygląd powłoki lakierniczej w przyszłości. 
Znacząca liczba drobnych uszkodzeń powstaje w skutek nieprawidłowego 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 dużą dbałości o detale. Gwarantuje to usuniecie 
zanieczyszczeń i pozwala zobaczyć znaczącą różnicę między profesjonalną pielęgnacją,  
a myciem tradycyjnym lub mechanicznym.
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Dzięki dużej dokładności 
wykonywanych prac 

jednostka pielęgnowana 
jest w bezpieczny 

i efektywny sposób.

BEZPIECZEŃSTWO

Dbałość o szczegóły i jakość 
wykonania, pozwoli cieszyć 

się na nowo jednostką 
i poczuć ponownie radość 

z pływania.

POPRAWA 
KOMFORTU

Zastosowanie najwyższej 
jakości kosmetyków 

i akcesoriów pozwala na 
zachowanie oryginalnego 

wyglądu i blasku lakieru. 

PROFESJONALNA 
CHEMIA
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Zmiana koloru

Zmiana koloru przy użyciu folii to prosty i szybki sposób, żeby nadać jednostkom zupełnie nowy 
wygląd. Niewątpliwą zaletą metody zmiany koloru przy użyciu folii jest jej odwracalność. Folia 
jest także bezpieczna w użyciu i nie uszkadza lakierowanych części łodzi. Jeśli budujesz nową 
jednostkę pływającą lub statek, możemy współpracować ze stocznią i zorganizować nałożenie 
folii podczas końcowego etapu.

Usługi zmiany kolorów oferujemy na podwójnie wylewanych foliach – specjalnie zapro-
jektowanych 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 jednostkę przed 
drobnymi zarysowaniami, które obniżają jej 
wartość w przypadku chęci odsprzedania.

OCHRONA 
KAROSERII

Folię można usunąć i wrócić do pierwotnego 
wyglądu jednostki 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 jednostki  

w stoczni.

OSZCZĘDNOŚĆ 
CZASU
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Personalizacja 
wyglądu

Oklejanie to świetny sposób na wyróż-
nienie się na wodzie. Niestandardowe  
i spersonalizowane wzory (zarówno rekre-
acyjne, jak i komercyjne) opracuje według 
Państwa potrzeb nasze studio graficzne.

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 jednostki bez 

ryzyka uszkodzenia oryginalnej powłoki 
lakierniczej.

ODWRACALNOŚĆ 
ZMIAN
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Laminaty wewnętrzne Di-Noc

Foliowanie wnętrz jachtów rewolucyjnym laminatem architektonicznym DI-NOC firmy 3M po-
zwala na szybki montaż trwałych wykończeń bez utraty jakości i kunsztu. Oznacza to minimalny 
czas przestoju od początku do końca procesu i gwarantuje, że wnętrze jachtu spełni wymaga-
nia personalizacji. Winylowa warstwa ochronna zachowuje wartość i jest odporna na działanie 
wody, uderzenia i pleśń.

może być stosowany jako wykończenie architektoniczne na różnych powierzchniach, re-
dukując przy tym wagę w porównaniu np. z ciężkim drewnem w przypadku nowych konstrukcji.
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PONAD 1000 
WZORÓW

Są odpowiednie do 
zastosowań w wielu 

dziedzinach, od pokrycia 
ścian do wykończeń 
sufitowych i mebli, 
dających wspaniałe  

efekty w designie  
w sposób nieinwazyjny  

dla przestrzeni.

Laminaty są 
przystosowane do 

czyszczenia i konserwacji.

OGNIOODPORNOŚĆ

Produkty 3M™ DI-NOC™ 
są ognioodporne  

i posiadają certyfikat IMO 
dla rozwiązań morskich.

ODPORNOŚĆ 
NA PLAMY I PLEŚŃ
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Przyciemnianie szyb

Przyciemnianie szyb w jednostkach wodnych foliami gwarantuje szereg korzyści, dalece 
wykraczających poza zwiększoną prywatność oraz uatrakcyjnienie wyglądu łodzi. 
Profesjonalnie oklejone szyby obniżają temperaturę wewnątrz. Dzięki niemal całkowitej 
blokadzie przed promieniami UVA oraz UVB, które powstają z odbicia słońca od tafli wody, 
chronią zarówno zdrowie pasażerów, jak i tapicerkę jednostki. Jakość jest potwierdzona 
3-letnią gwarancją producenta.

Folia podnosi poziom prywatności 
użytkowników pojazdu i ukrywa 

transportowane przedmioty.

PRYWATNOŚĆ 
W ODCIENIACH

Folia przyciemniająca sprawia, 
że pojazd wygląda atrakcyjnie 

i elegancko.

PRESTIŻOWY 
WYGLĄD
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Studio graficzne

Chcesz dopracowanego projektu, aby Twoja łódź wyglądała niepowtarzalnie. Nasz zespół 
projektantów stworzy niestandardowe grafiki. Wyklejony detal graficzny to niestandardowy 
sposób na wyróżnienie się na wodzie. Nasi graficy mają doświadczenie w tworzeniu 
niepowtarzalnych projektów.

Komfort

Kompleksowa oferta IT’S WRAP MARINE to nie tylko dostęp do profesjonalnego zespołu, 
wykwalifikowanego w zakresie ochrony i personalizacji Twojej jednostki – to przede wszystkim 
CZAS, który zyskasz, gdy my zajmiemy się Twoją łodzią. Zapewniamy bezpieczny transport na 
terenie całego kraju.



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

+ 48 602 494 133
biuro@itswrap.pl

itswrap.pl

Zobacz także:

ODMIENIMY
TWOJĄ PRZESTRZEŃ
EKSPRESOWO

ODSTAWIMY
TWOJE AUTO
TAK JAK LUBISZ


