
Montagevoorwaarden 
• Levering en montagelocatie in overleg mogelijk.
• Aangeleverde materialen worden niet geplakt, wij gebruiken uitsluitend onze eigen materialen van hoge kwaliteit.
• De autoruiten dienen schoongewassen aangeleverd te worden, zowel van binnen- als buitenaf.
• Wij hanteren voorrijkosten van €0,35ct. p/km
• Nadien verwijderen van folie vanaf €150,-

Het blinderen van autoruiten neemt in de meeste gevallen 3 tot 4 uur in beslag.
U krijgt 7 jaar garantie en een bijbehorend keurmerk certificaat.

Van licht getint tot heel donkere autoruiten, zo’n beetje alles is mogelijk.
Volgens de wet moeten de voorruit en ruiten in de voorportieren minimaal 55% lichtdoorlatend zijn.
Verder mag u zelf bepalen hoe donker de ruiten worden.
Een heel sportief uiterlijk is zo voor elkaar door de autoruiten te blinderen met de juiste folie.

7 jaar garantie op de folie en montage
Onze vakmensen zorgen natuurlijk voor een vlekkeloze montage zonder luchtbelletjes, kreukels of stofdeeltjes.
Toch kan er ook na montage altijd iets misgaan.
Daarom krijgt u van ons een certificaat voor 7 jaar garantie op loslaten, bellen, scheuren of verkleuren van de folie.

Autoruiten blinderen bij Procarwrap

65% lichtdoorlatend

KLPD gekeurd folie met certificaat 

Vakkundige montage

5% lichtdoorlatend

Bekijk de demo video

Meer klasse met raamfolie
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Uw voordelen
Tot wel 47% warmtewerend

Beschermt 99% tegen UV straling Gecertificeerd folie- montage bedrijf

Getinte voorportierramen zijn incl. cerificaat

Geen bijkomende kosten keuze tint



Meer informatie? 
Bel ons op 020 - 354 19 55 of stuur een mailtje naar info@procarwrap.nl
Onze medewerkers vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Veiligheidsfolie voor uw autoruiten, huis 
en nog veel meer....
Ook wij geven om uw veiligheid!
‘Zet uw kind achter in de auto met een heel stuk extra veiligheid’
‘Maak het inbrekers moeilijker door veiligheidsfolie op uw autoruiten aan te brengen en in uw huis!’
‘Voel u veiliger zowel op de weg als lekker op de bank thuis’

De voordelen van veiligheidsfolie op een rij:
• Maakt glas (tot 5 x sterker)/sterk en inbraakwerend en/of vertragend
• Vermindering van risico van persoonlijk letsel en voorkomt rondvliegende glasscherven
 (belangrijk in geval van BRC certificeringen, HACCP en IFS)
• Voorkomt materiële schade
• Vermindert schade veroorzaakt door criminaliteit
• Onderhoudsvrij en vrijwel onzichtbaar
• Biedt altijd een blijvende oplossing
• Geschikt voor elk type glas (nieuw, bestaand, enkelglas/ dubbelglas)
• Op dezelfde manier te reinigen als normaal glas.
• Extra veiligheid voor een scherpe prijs!

Bel of bestel nu online 
en profiteer van onze veiligheids-voordeelpakket-ACTIE!!!
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