ציפויים מקצועיים לרכב
2

התקדם לציפויים הטובים בעולם
ותרוויח יותר.
ציפויים מקצועיים לרכב

3

תוכן עיניינים

אודות LLUMAR

 Llumarהנו הסטנדרט האמריקאי לציפויי
חלונות ויצרן הציפויים הגדול בעולם בבעלות
. Eastman Chemicals

החברה מחזיקה במחסן הציפויים וכלי העבודה
הגדול בתחומו בארץ .סבב משלוחים יוצא בכל
יום באמצעות חברת״ציטה שליחויות״.

המפעל בארה"ב מייצר את כל מרכיבי הציפוי
מא' ועד ת' ומבטיח מוצר באיכות שאין שניה לו.
ל Llumar-מחויבות עמוקה למצויינות מוצריה,
לקוחותיה ומפיציה בעולם.
עם למעלה מ 60-שנות ניסיון בייצור ציפויים
החברה ממשיכה להשקיע בטכנולוגיות חדשניות
למוצריה תוך תמיכה במפיציה ברחבי העולם.

סדרת LLUMAR ATC

4

סדרת LLUMAR ATR

6

סדרת HPC

8

דוחה חום שקוף AIR-80

12

דוחה חום שקוף V-IR-70

13

שקוף חוסם UV UVSHIELD

14

ציפוי הגנה חיצוני לשמשה קדמית CLEAR PLEX -

15

ציפויי מגן נגד רסיסים ופריצה LLUMAR -

16

ציפויי הגנה לגוף הרכב LLUMAR PPF -

18

עיצוב פנים הרכב

19

כלי עבודה להתקנת ציפויים

20

סרטוני שיווק והדרכה

28

צור קשר

29

קבוצת מגן שמש ,מייצגת כבר למעלה מ20-
שנים את מיטב יצרני הציפויים בעולם.

״מגן שמש מושב אורה״

רח׳ תלתן  ,35מושב אורה ,ירושלים
uriel@sunshield.co.il
, 1-700-500-549
052-2403669
* יש להקפיד על ציפוי חלונות
לפי תקנות משרד התחבורה

הדרכת מתקינים בישראל בנושא PPF
על ידי צוות  Llumarמארה"ב
התמונות בחוברת להמחשה בלבד

4

ציפויים מקצועיים לרכב

5

סדרת

סדרת

בחרו את סדרת  LLUMAR ATCלמראה כהה ויוקרתי בגוני
פחם .הציפוי בנוי משתי שכבות והגוונים בו משולבים
בטכנולוגית  deep dyeהמבטיחה מראה אחיד ללא איבוד גוון
למשך שנים רבות ,התקנה מקצועית קלה ,רמת כיווץ גבוהה
				

LLUMAR ATC

דגם ATC05

דגם ATC35

דגם ATC15

דגם ATC50

							
תכונות :
חסימת חום טובה ,טכנולוגיה מתקדמת ,ללא מתכות ,לא מפריעה
למכשירים אלקטרונים
חסימת חום
חסימת  UVבלמעלה מ 99%
לנסוע עם סטייל
הגברת הפרטיות ברכב
מבחר גוונים מבהיר לכהה

LLUMAR ATC

גוון תואם לכהות זכוכית מפעל מקורית
שכבת מגן משריטות
הגברת הבטיחות מרסיסים
אחריות יצרן ל 7-שנים

סדרת  ATCשל  Llumarהיא הנמכרת ביותר בארהב

DEEP DYED FILM - LLUMAR ATC
נתונים טכניים

6

ATR05

אינדקס כהות

ATR20

ATR35

ATR50

כהה מאד

כהה

בינוני

עדין

 %מעבר אור נראה

5

25

38

50

 %חסימת קרינה על סגולה ()UV

99

99

99

99

 %סך דחיית אנרגית חום

51

44

38

30

סה״כ הפחתת סינוור

92

68

56

30

יציבות גוון

V

V

V

V

עובי (מי״ל)

1.5

1.5

1.5

1.5

התקנה קלה

ציפויים מקצועיים לרכב

דגם

מתכווץ בקלות

אורך גליל:
 30.5מ’‚
רוחב גליל בס״מ:
152
ברכישת גליל מלא ניתן להזמינו חתוך
בכל מידה ללא תוספת תשלום

חומר רב שכבתי

7

סדרת

LLUMAR ATR

בחרו את סדרת  LLUMAR ATRלמראה כהה-מראתי
שנראה מעולה ודוחה היטב את חום השמש .הציפוי בנוי
משתי שכבות ומכיל טיטניום לחסימה מירבית של חום.

דגם ATR05

דגם ATR35

דגם ATR15

דגם ATR35

דגם ATR20
חסימת  UVבלמעלה מ 99%
לנסוע עם סטייל
הגברת הפרטיות ברכב
מבחר גוונים מבהיר לכהה

8

ציפויים מקצועיים לרכב

LLUMAR ATR

Titanium based film - LLUMAR ATR
דגם

נתונים טכניים

ATR05

ATR15

ATR20

ATR35

ATR50

כהה מאד

כהה

כהה

בינוני

עדין

 %מעבר אור נראה

5

18

25

37

53

 %חסימת קרינה על סגולה ()UV

99

99

99

99

99

 %סך דחיית אנרגית חום

68

51

52

53

37

יציבות גוון

V

V

V

V

V

עובי (מיל)

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

אינדקס כהות

							
תכונות :
חסימת חום מעולה ,שקיפות מעולה מתוך הרכב ,פרטיות מוגברת.
חסימת חום מעולה

סדרת

גוון תואם לכהות זכוכית מפעל מקורית
שכבת מגן משריטות
הגברת הבטיחות מרסיסים

התקנה קלה

מתכווץ בקלות

אורך גליל:
 30.5מ’‚
רוחב גליל בס״מ:
152
ברכישת גליל מלא ניתן להזמינו חתוך
בכל מידה ללא תוספת תשלום

חומר רב שכבתי

אחריות יצרן ל 10-שנים

9

סדרת HPC

High Performance Carbon
Ceramic Film

בחרו את סדרת  HPCלמראה כהה ויוקרתי ,הציפוי מיוצר
בטכנולוגיה היברידית קרבון-ננו קרמי שמפחיתה חום,
סנוור וקרינה ללא מתכת וללא חסימת תדרים והפרעות
תקשורת ברכב.

דגם HPCO5

דגם HPC35

דגם HPC15

דגם HPC50

דגם HPC20

10

ציפויים מקצועיים לרכב

High Performance Carbon
Ceramic Film

HPC- High Performance-Carbon Ceramic Film- non Reflective
דגם

נתונים טכניים

HPC05

HPC15

HPC20

HPC35

HPC50

כהה מאד

כהה

כהה

בינוני

עדין

 %מעבר אור נראה

4.8

15

20

39

46

 %חסימת קרינה על סגולה ()UV

99

99

99

99

99

 %סך דחיית אנרגית חום

64

50

46

42

28

יציבות גוון

V

V

V

V

V

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

אינדקס כהות

							
תכונות :
חסימת חום מעולה הטכנולוגיה מתקדמת ,ללא מתכות ,לא מפריעה
למכשירים אלקטרונים
חסימת  UVבלמעלה מ 99%
לנסוע עם סטייל
הגברת הפרטיות ברכב
מבחר גוונים מבהיר לכהה

סדרת HPC

גוון תואם לכהות זכוכית מפעל מקורית
שכבת מגן משריטות
מחיר אטרקטיבי
אחריות יצרן ל 7-שנים כנגד דלמינציה ,בועות ,הסגלה.

עובי  1.5מיל

מחיר
תלם
מ
שיוחד!
במ

התקנה קלה

מתכווץ בקלות

אורך גליל:
 60מ’‚
רוחב גליל בס״מ:
152 | 100 | 76 | 50

ציפוי  HPCמיוצר במיוחד עבור

חומר רב שכבתי

11

ציפוי שקוף חוסם חום

בחרו את  AIR-80לחסימת חום עוצמתית אך בלתי
ניראית טכנולוגיה ננו קרמית שקופה שדוחה חום
ו  UVומשדרגת גם זכוכית כהה מקורית.
נבחר כסטנדרט בארהב לציפוי שמשה קדמית

AIR-80

HEAT SHIELD

דוחה חום שקוף
V-IR-70

בחרו את  V-IR-70לחסימת חום עוצמתית אך בלתי
ניראית טכנולוגיה ננו קרמית שקופה שדוחה חום
ו  UVומשדרגת גם זכוכית כהה מקורית

WINDSHIELD HEAT SHIELD

דגם AIR-80

דגם AIR-80

תכונות :

תכונות :

חסימת חום מעולה

חסימת חום מעולה

חסימת  UVבלמעלה מ 99%

חסימת  UVבלמעלה מ 99%

שקיפות אופטית מצויינת

שקיפות אופטית מצויינת

טכנולוגיה מתקדמת ,ללא מתכות ,לא מפריעה למכשירים אלקטרונים

טכנולוגיה מתקדמת ,ללא מתכות ,לא מפריעה למכשירים אלקטרונים

משדרג חסימת חום בחלונות מוכהים מהמפעל

משדרג חסימת חום בחלונות מוכהים מהמפעל

שכבת מגן משריטות

שכבת מגן משריטות

הגברת הבטיחות מרסיסים

הגברת הבטיחות מרסיסים

אחריות יצרן ל 7-שנים כנגד דלמינציה ,בועות ,הסגלה

אחריות יצרן ל 5-שנים כנגד דלמינציה ,בועות ,הסגלה

 AIR-80דוחה חום שקוף -

 V-IR-70דוחה חום שקוף -

HEAT SHIELD

נתונים טכניים

אינדקס כהות

דגם
AIR-80

כמעט שקוף

 %מעבר אור נראה

אורך גליל:
 30.5מ’‚
רוחב גליל בס״מ:
91,152

WINDSHIELD HEAT SHIELD

נתונים טכניים

אינדקס כהות

דגם
V-IR-70

כמעט שקוף

 %מעבר אור נראה

70

 %חסימת קרינה על סגולה ()UV

99

 %סך דחיית אנרגית חום ()780-2550NM

86

 %סך דחיית אנרגית חום ()780-2550NM

75

יציבות גוון

V

יציבות גוון

V

עובי (מיל)

1.5

עובי (מיל)

1.5

77

 %חסימת קרינה על סגולה ()UV

99.99

ברכישת גליל מלא ניתן להזמינו חתוך
בכל מידה ללא תוספת תשלום

אורך גליל:
 30.5מ’‚
רוחב גליל בס״מ:
91,152
ברכישת גליל מלא ניתן להזמינו חתוך
בכל מידה ללא תוספת תשלום

ציפוי  HPCמיוצר במיוחד עבור

התקנה קלה

12

מתכווץ בקלות

חומר רב שכבתי

ציפויים מקצועיים לרכב

התקנה קלה

מתכווץ בקלות

חומר רב שכבתי

13

ציפוי שקוף חוסם UV
UV UVSHIELD

בחרו את סדרת  UV SHIELDלחסימה מקסימלית של קרינה על
סגולה הפוגעת בעור ומאיצה תהליכי דהייה בחלקי הרכב ציפוי
זה מסווג כפילטר הקרינה הטוב ביותר ומומלץ על ידי האגודות
האמריקאיות והבריטיות למלחמה בסרטן וכל זה ללא שינוי בגוון
				
חלונות הרכב

CLEAR UV ABSORBER

ציפוי הגנה חיצוני לשמשה קדמית
CLEAR PLEX
דגם

בחרו את  CLEAR PLEXלמניעת סדקים
או שברים בשמשה הקדמית כתוצאה
מהעפת חצץ או עצמים אחרים בזמן
נסיעה ,זהו הציפוי המקורי והטוב ביותר
בעולם בקטגוריה

דגם AU85

CLEAR PLEX
תכונות :

תכונות :

שקיפות אופטית מלאה

חסימת  UVבלמעלה מ 99%
שקיפות אופטית מלאה
שכבת מגן משריטות
הגברת הבטיחות מרסיסים

סופג אימפקט ,מפחית סבירות לסדקים ושברים בשמשה קדמית
אידיאלי לרכבי יוקרה ואספנות
פחות יקר מהחלפת השמשה הקדמית כתוצאה מסדק

אחריות יצרן ל 10-שנים
			
 UV UVSHIELDשקוף חוסם -

חסימת  UVבלמעלה מ 99%
		

הידרופובי ,קל לניקוי

CLEAR UV ABSORBER
דגם

נתונים טכניים

AU85

אינדקס כהות

שקוף ללא גוון

 %מעבר אור נראה

84

 %חסימת קרינה על סגולה ()UV

99.99

 %סך דחיית אנרגית חום

14

יציבות גוון

V

עובי (מיל)

1.5

התקנה קלה

מתכווץ בקלות

שכבת מגן משריטות

חומר רב שכבתי

אורך גליל:
 30.5מ’‚
רוחב גליל בס״מ:
152

הגברת הבטיחות מרסיסים
אחריות יצרן עד  24חודשים
 - CLEAR PLEXציפוי חיצוני לשמשה קדמית

ברכישת גליל מלא ניתן להזמינו חתוך
בכל מידה ללא תוספת תשלום

נתונים טכניים

אינדקס כהות

14

CLEAR PLEX

כמעט שקוף

 %מעבר אור נראה

89

 %חסימת קרינה על סגולה ()UV

99

 %סך דחיית אנרגית חום ()780-2550NM

9

יציבות גוון

V

עובי (מיל)

 4מיל

התקנה קלה

ציפויים מקצועיים לרכב

דגם

מתכווץ בקלות

אורך גליל:
 30.5מ’‚
רוחב גליל בס״מ:
91,152
ברכישת גליל מלא ניתן להזמינו חתוך
בכל מידה ללא תוספת תשלום

חומר רב שכבתי

15

ציפויי מגן נגד רסיסים ופריצה
LLUMAR

WINDOW FILM

בחרו ציפוים אלה לשדרוג חלונות הרכב בשכבת
הגנה שקופה וחזקה כנגד רסיסים.
ציפויים אלה הגנו בהצלחה בעשרות מקרים של
זריקת אבנים ,בקבוקי תבערה ואפילו פריצה לרכב.
		
התקנה פנימית ללא שינוי גוון

ציפויי מגן נגד רסיסים ופריצה
LLUMAR

WINDOW FILM

LLUMAR 200

LLUMAR 200/35

LLUMAR 350

LLUMAR 200/15
 - LLUMARציפויי מגן נגד רסיסים ופריצה

תכונות :
שקיפות אופטית מלאה
עובי  200-350מיקרון ,שקוף או עם גוון

נתונים טכניים
התקנה קלה

מתכווץ בקלות

חומר רב שכבתי

אינדקס כהות

דגם

 200מיקרון  350מיקרון  200מיקרון  200 35%מיקרון 15%
שקוף

שקוף

בינוני

כהה

 %מעבר אור נראה

87

87

37

18

 %חסימת קרינה על סגולה ()UV

99

99

99

99

הגברת הבטיחות מרסיסים

 %סך דחיית אנרגית חום

23

23

29

31

סה״כ הפחתת סינוור

0

0

59

79

אחריות יצרן ל 10-שנים

יציבות גוון

V

V

V

V

עובי (מיל)

 8מיל

 12-13מיל

 8מיל

 8מיל

סופג אימפקט ,מסייע להחזיק את החלון במקומו גם לאחר שנשבר
חסימת  UVבלמעלה מ 99%
שכבת מגן משריטות

אורך גליל:
 30.5מ’‚
רוחב גליל בס״מ:
152
ברכישת גליל מלא ניתן להזמינו חתוך
בכל מידה ללא תוספת תשלום

16

ציפויים מקצועיים לרכב

אורך גליל:
 30.5מ’‚
רוחב גליל בס״מ:
152

שקיפות אופטית מלאה
עובי  200-350מיקרון ,שקוף או עם גוון
סופג אימפקט ,מסייע להחזיק את החלון
במקומו גם לאחר שנשבר
חסימת  UVבלמעלה מ 99%

ברכישת גליל מלא ניתן
להזמינו חתוך בכל
מידה ללא
תוספת תשלום

שכבת מגן משריטות
הגברת הבטיחות מרסיסים
אחריות יצרן ל 10-שנים

התקנה קלה

מתכווץ בקלות

חומר רב שכבתי

17

ציפוי דמוי עור ועץ לפנים הרכב

ציפויי הגנה לגוף הרכב

WOODLOOK | LEATHERLOOK

LLUMAR

PPF PAINT PROTECTION FILM
אומרים שהשריטה הראשונה ברכב חדש הכי כואבת.
כדי לשמור על ערך הרכב ולהפחית עלויות עתידיות של תיקוני צבע ,פחחות וירידת ערך .ציפוי  PPFשל LLUMAR
הוא מגן שקוף ובלתי נראה שעובד עבורך  LLUMAR .24/7/365יצרו את הסטנדרט הגבוה בעולם ל  PPFעם ציפוי
התקנה פנימית ללא שינוי גוון
					
שקל להתקנה ,לא מצהיב או נשבר לאורך זמן

מראה ,תחושה ומגע של עץ ועור אמיתיים לשדרוג חלקים שונים ברכב

תכונות :
שקיפות אופטית מלאה

גרסאות מט ומבריק ,רוחב גליל  152,183ס"מ

ברק גבוה ,משתלב ואינו נראה על הרכב

הידרופובי ,דוחה לכלוך וכתמים ,עמיד לאורך שנים

ציפוי עבה ועמיד עם תכונת ריפוי עצמי משריטות

אחריות יצרן  5עד  10שנים

מספר רמות עובי
PPF MATT

PPF GLOSS

PPF PLATINUM
GLOSS

PPF PLATINUM
MATTE

PPF PLATINUM
EXTRA

הגנה שקופה המחזיקה שנים
ואינה ניראית על הרכב

מספק הגנה  24/7/365מפני
שריטות ,אבנים ,חומצות וכו’

הציפוי “מרפא את
עצמו” אינו מצהיב
או נסדק

שומר על צידי הרכב
ממכות פתיחת דלת

רוחב גליל בס״מ:
 123ס״מ
למכירה לפי מטר רץ

שומר על ערך הרכב
ומראהו לשנים רבות

התקנה קלה

התקנה קלה

מתכווץ בקלות

קטלוג חומרים באתר www.infeel.co.il

אורך גליל:
 15מטר רץ
רוחב גליל:
 183 ,152ס”מ

חומר רב שכבתי

PPF MATT

PPF
PLATINUM
GLOSS

PPF
PLATINUM
MATTE

PPF
PLATINUM
EXTRA

 200מיקרון
מבריק

 200מיקרון
מט

 200מיקרון

 200מיקרון

 320מיקרון

 8מיל

 8מיל

 8מיל

 8מיל

 11מיל

הגנה משברי אבנים מבחן גרבלומטר ASTMD3170-12

V

V

V

V

V

עמידות בכימיכלים ASTMD7244/G155

V

V

V

V

V

עמידות בתנאי חוץ ASTM G153, ASTMG155

V

V

V

V

V

מבחני שחיקה ASTM G153/G155

V

V

V

V

V

מבחן השריה בחומצה/בסיס ל  72שעות

V

V

V

V

V

אחריות יצרן בשנים

5

5

10

10

10

PPF GLOSS
נתונים טכניים

עובי

18

ציפויים מקצועיים לרכב

מתכווץ בקלות

חומר רב שכבתי

19

כלי עבודה
להתקנת ציפויים

שפריצרים ותמיסות

שפריצר לחץ  1.5ליטר
מק״ט5062 :

שפריצר ידני/פעולה
כפולה  1ליטר
מק״ט5063 :

תמיסת  Film Onתוצרת
Llumar
מק״ט6878 :

מסיר דבק ציפויים
מק״ט4040 :

סכינים ולהבים

סקרייפר  Tרוחב להב  15ס"מ תוצרת דנמרק
רגיל (שחור)
ארגונומי  /זויתי
 25יחידות להבים דו צדדים

3

5

מקט7852 :
מקט2587 :
מקט7835 :

סקרייפר  Tרוחב להב  15ס"מ תוצרת דנמרק
סקרייפר ארוך
מקט0367 :
 25יחידות להבים
מקט0368 :

4

3
1

5
4

2

1
2

 .1סכין יפנית צרה נירוסטה מצופה פלסטיק
 .2סכין יפנית צרה נירוסטה
 50להבים צרים תוצרת יפן
להבים מפלדת אל חלד
להבים שחורים/מחוזקים
להבים בזוית  30מעלות

כלי עבודה להתקנת ציפויים

מקט0305 :
מקט5066 :
מקט0330 :
מקט0332 :
מקט0331 :

 .1מיני סקריייפר ידית אגרונומית כתומה
 .2ידית אפורה למיני סקרייפר פלסטיק
 .3מיני סקרייפר שחור
 .4מיני סקרייפר נירוסטה
 .5מיני סקרייפר ארוך
 100להבים למיני סקרייפר
 100להבי פלסטיק כתומים

מקט50451 :
מקט0072 :
מקט5045 :
מקט00334 :
מקט0073 :
מקט5057 :
מקט5257 :

21

מגבים לחילוץ מים

סכינים ולהבים

תוחם לחיתוך מדוייק

מקט5058 :

צ׳יזלר

מקט5079 :

מגב לחץ  23ס״מ
מק״ט5064 :

מגבים לניקוי

מגב לניקוי חלונות פלסטיק  /אלומניום
ידית פלסטיק
להב אלומיניום+גומי  20ס"מ
להב אלומיניום+גומי  25ס"מ
להב אלומיניום+גומי  45ס"מ

מגב לניקוי חלונות נירוסטה
מקט0313 :
מקט0339 :
מקט0340 :
מקט0342 :

ידית נירוסטה
להב  +גומי  15ס״מ
להב  +גומי  25ס״מ
להב  +גומי  55ס״מ

מקט0313 :
מקט0338 :
מקט0340 :
מקט0342 :

מגב ארגונומי  20ס״מ אורך
מק״ט0311 :

מגב לניקוי

מגב מיגון גוף מתכת  15ס״מ

מק״ט0372 :

מק״ט0312 :

להב ציפוי חלונות

מגב לחת  9ס״מ

מק״ט5069 :

מק״ט0343 :

מגבים לחילוץ מים

מגב עץ

מק״ט0352 :

מגב מיגון מחוזק  24ס״מ
מק״ט0311 :

22

כלי עבודה להתקנת ציפויים

מגב מיגון ארוך מחוזק  42ס״מ
מק״ט0369 :

סליל בלו מקס
מק״ט0316 :

להב למיגון חלונות  100-350מיקרון
מק״ט0371 :

כלי עבודה להתקנת ציפויים
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כלים לציפוי חלונות רכבים

מק״ט50900 :

פיצה צהוב

מק״ט5077 :

מחזיק  +בלו מקס

בונדו שחור

בונדו שחור  +לבד

מעויין ירוק

מק״ט0000 :

כרטיס טפלון בקשיחות משתנה
מק״ט5087 :

כרטיס לבן  +לבד

מיגוון ידיות לפינשים עמידות לחום

מיגוון ידיות עדינות לפינשים

מגב טיטאן

בולדוזר לחלון אחורי

סקרייבר לחלון אחורי

מגבי טורבו  4.5 -ס״מ מק״ט5069 :
 13.5ס״מ מקט0078 :

דוקטור מגב

ביג פוט מקס

כרטיס אדום

מק״ט5080 :

פיצה ירוק

מק״ט5182 :
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כלי עבודה להתקנת ציפויים

כריש שחור

כלים לציפוי חלונות רכבים

מק״ט5165 :

מק״ט0373 :

מק״ט0374 :

מק״ט0300 :

מק״ט0377 :

כלי עבודה להתקנת ציפויים

מק״ט0345 :

מק״ט0300 :

מק״ט50851 :

מק״ט0375 :

מק״ט0376 :

מק״ט0066 :
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כלים לציפוי חלונות רכבים

כרטיס פינות
מק״ט51855 :

מגב קשיח

חצי ירח

מק״ט0378 :

מקור כחול

מק״ט50911 :

מק״ט0379 :

כרטיס כנפיים

מיני קארד

מק״ט0380 :
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מק״ט0381 :

כלי עבודה להתקנת ציפויים

כלים לציפוי חלונות רכבים

מגב צד

מק״ט5091 :

מגב דק

מק״ט5083 :

זוג מגנטים

פוש סטיק

פאוצ׳ גדול

פאוצ׳ קטן

מק״ט0349 :

מק״ט0382 :

מק״ט5092 :

זוית צהובה
מק״ט0299 :

מק״ט0347 :

אנקול

מק״ט0337 :

כלי עבודה להתקנת ציפויים
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צור קשר
052- 2403669
1-700-500-549
www.llumar.co.il

uriel@sunshield.co.il

קבוצת מגן שמש

קישורים לסרטוני שיווק והדרכה:

ערוץ ה  youtubeשל Llumar

סרטון הדרכת  PPFבישראל

סרטון PPF

הדרכות PPF

סרטון חלונות כהים

סרטון מיגון חלונות רכב

סרטון מיגון חלונות בעת תאונה

סרטון מיגון חלונות בתי החולים בישראל

