Twój kamper tak jak lubisz.
Katalog usług ochrony, zmiany koloru, personalizacji.
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www.itswrap.pl

Najważniejsza jest pasja
Z miłości do motoryzacji, zarówno twórców jak i pracowników, powstała marka IT’S WRAP,
należąca do grupy ONDRE.
Dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości folii, laminatów dekoracyjnych oraz profesjonalnym
technikom aplikacji, zamienimy Twoją kampera w dzieło sztuki. Stworzymy niepowtarzalny
styl dla każdego modelu kampera. Z IT’S WRAP ochronisz swój pojazd, zmienisz kolor lub
dodasz motyw graficzny. Nasi graficy tworzą niestandardowe projekty, które pozwolą
się wyróżnić wśród innych. 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.
Zespół IT’S WRAP.

2 | Katalog usług ochrony, zmiany koloru, personalizacji.

Spis treści:
Folie ochronne – PPF			
4
Zmiana koloru				6
Personalizacja wyglądu			8
Przyciemnianie szyb				10
Niewidzialna wycieraczka			11
Ochrona i regeneracja reflektorów		
12
Studio graficzne				13
Laminaty wewnętrzne Di-Noc		
14
Przykładowe realizacje			15

itswrap.pl | 3

Folie PPF - dlaczego warto?
Camping w różnych miejscach, codzienne użytkowanie oraz kolejne pokonywane kilometry
powodują trwałe uszkodzenia: odpryski, wżery, otarcia i rysy.
Bezbarwne folie ochronne to najskuteczniejszy sposób na zabezpieczenie lakieru, kloszy
lamp a także miejsc najbardziej narażonych na użytkownie kampera zarówno z zewnątrz jaki
wewnątrz.
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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 (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 barwami na tle
pozostałych użytkowników drogi. Niewątpliwą zaletą metody zmiany koloru przy użyciu folii
jest jej odwracalność. Folia jest także bezpieczna w użyciu i nie uszkadza lakierowanych części
karoserii.
Większość kamperów produkowana jest kolorze białym – wyróżnij się i spersonalizuj swój
pojazd tak jak lubisz.
Zespól IT’S WRAP w krótkim czasie zmieni 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.

Certyfikat potwierdzający najwyższą jakość.
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NIEOGRANICZONE
MOŻLIWOŚCI

ODWRACALNOŚĆ
ZMIAN

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

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

OCHRONA
KAROSERII

OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU

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

Proces aplikacji folii kolorowej jest mniej
czasochłonny niż zmiana koloru pojazdu
w salonie lakierniczym.
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Personalizacja wyglądu
Personalizacja wyglądu za pomocą indywidualnej grafiki, motywów czy elementów stylizacji
pozwoli wyróżnić się na drogach. Aplikacja spersonalizowanej grafiki dostosowanej
do Państwa potrzeb sprawi, kamper nie będą już tylko środkiem lokomocji, stanie się
ruchomym dziełem sztuki. Nasi aplikatorzy dostosują wygląd pojazdu 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 kamperze.
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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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Przyciemnianie szyb
Przyciemnianie szyb w kamperach foliami gwarantuje szereg korzyści, dalece
wykraczających poza zwiększoną prywatność oraz uatrakcyjnienie wyglądu. Profesjonalnie
oklejone szyby obniżają temperaturę wewnątrz. Dzięki niemal całkowitej blokadzie przed
promieniami UVA oraz UVB, chronią zarówno zdrowie pasażerów, jak i tapicerkę jednostki.
Jakość jest potwierdzona 3-letnią gwarancją producenta.

PRYWATNOŚĆ
W ODCIENIACH

OBNIŻA
TEMPERATURĘ

PRESTIŻOWY
WYGLĄD

Folia podnosi
poziom prywatności
użytkowników pojazdu i
ukrywa transportowane
przedmioty.

Folia niemal całkowicie
blokuje promienie UVA oraz
UVB tym samym obniża
temperaturę wewnątrz
kampera.

Folia przyciemniająca sprawia,
że pojazd wygląda atrakcyjnie
i elegancko.

OSZCZĘDNOŚĆ

OCHRONA

Dzięki redukcji nagrzewania pojazdu,
folia zmniejsza obciążenie urządzeń
klimatyzacyjnych. Tym samym zapewnia
mniejsze zużycie paliwa.

Folia chroni pasażerów przed nadmiernym
działaniem promieni słonecznych.
Zapobiega nagrzewaniu pojazdu i
oślepieniu przez słońce redukując
odblaski oraz podnosząc ochronę
przeciwsłoneczną.
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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.

BEZPIECZEŃSTWO

OSZCZĘDNOŚĆ

Znaczna poprawa widoczności w deszczu
i warunkach zimowych.

Wydłużenie żywotności piór wycieraczek
przez zmniejszenie tarcia.

WYGODA
Skuteczne utrudnienie
zamarzania szyb zimą.
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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.

BRAK
MATOWIENIA
Folia chroni reflektor
przed promieniowaniem
UV oraz uderzeniami
kamieni.

PRZEJRZYSTOŚĆ
Nawet przy najbardziej
zaawansowanych
technologicznie
reflektorach, folia nie
zakłóca ich prawidłowego
działania.

Certyfikowani aplikatorzy
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GŁADKA
POWIERZCHNIA
Samoregeneracja folii
pozwala zachować gładką
powierzchnię i idealną
przepuszczalność wiązki
światła.

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 kampera. 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.

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
projektpod potrzeby
każdego Klienta.

Połączenie pracy naszych
grafików, drukarzy i
aplikatorów, pozwala na
skrócenie czasu realizacji
zlecenia do minimum.
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Laminaty wewnętrzne Di-Noc
Foliowanie wnętrz jachtów rewolucyjnym laminatem architektonicznym DI-NOC firmy 3M
pozwala na szybki montaż trwałych wykończeń bez utraty jakości i kunsztu. Oznacza to
minimalny czas przestoju od początku do końca procesu i gwarantuje, że wnętrze kampera
spełni wymagania personalizacji. Winylowa warstwa ochronna zachowuje wartość i jest
odporna na działanie wody, uderzenia i pleśń. Laminaty wewnętrzne Di0Noc mogą być
stosowany jako wykończenie architektoniczne na różnych powierzchniach, redukując przy
tym wagę w porównaniu np. z ciężkim drewnem.

KOMFORT

OCHRONA

SALONOWY
BLASK

tapicerki

PONAD 1000
WZORÓW
przystosowane do
czyszczenia i konserwacji.

Produkty 3M™ DI-NOC™
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Spersonalizuj wnętrze
swojego kampera tak jak
lubisz.

Przykładowe realizacje:
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Zobacz tak e:

itswrap.pl

Ryne

IT’S WRAP
ródecki 4, 61-126 Po
+ 48 602 494 133
biuro@itswrap.pl

