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Rodzaje folii

Rodzaje folii

Folia OWV
Czym jest folia One Way Vision?
Folia okienna OWV - One Way Vision - inaczej zwana jako folia perforowana. Jest to folia o
dziurkowanej powierzchni wykonanej na zasadzie podobnej do plastra miodu, dzięki czemu ze strony
zewnętrznej mamy widoczną tylko grafikę, a z drugiej strony nieograniczoną widoczność na
otoczenie. Folia ta znalazła szerokie zastosowania przy wyklejaniu witryn sklepowych oraz szyb
samochodowych. Dzięki łatwej aplikacji nadaje się również do wyklejania dużych przestrzeni
okiennych w salonach lub biurowcach. Warto jednak pamiętać, że folia OWV działa tylko i wyłącznie w
dzień. Jeśli lokal funkcjonuje w godzinach nocnych to w chwili, gdy folia będzie lepiej oświetlona z
wewnątrz niż z zewnątrz - szyba będzie sprawiała wrażenie przezroczystej.

Specyfikacja techniczna materiału

klej - rozpuszczalnikowy akrylowy, bezbarwny, usuwalny,
zastosowanie - w reklamie zewnętrznej do oklejania szyb samochodowych, szyb pojazdów
komunikacji miejskiej, witryn sklepowych,
temp. podczas oklejania - min. +10 st.C,
przenikalność światła - od 40% do 60%.

Przykładowe realizacje
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Folia ploterowa
Czym jest folia ploterowa?
Folia ploterowa to kolorowa folia samoprzylepna dostosowana do wycinania elementów za pomocą
plotera tnącego. Materiał ten jest produkowany w ograniczonej liczbie kolorów i nie jest przeznaczony
do zadruku. Największą zaletą tej folii jest jej wysoka odporność na czynniki zewnętrzne, w tym
promieni UV. Dzięki temu zapewnia ona żywe kolory przez długi bez konieczności nanoszenia na nią
dodatkowych zabezpieczeń.

Inną równie istotną cechą folii ploterowej jest jej pełne zabarwienie. Dzięki zastosowaniu kleju
bezbarwnego przy przezroczystych podłożach takich jak witryny sklepowe folia będzie widoczna
również z wewnętrznej strony.

Przykładowe realizacje
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Folia monomeryczna
Czym jest folia monomeryczna?
Folia monomeryczna jest folią samoprzylepną wykorzystywaną do druku wielkoformatowego.
Stosowana jest zarówno do reklamach wewnętrznych i zewnętrznych w tym do oklejania witryn.
Grafika nadrukowana na folii cechuje się żywymi, wyrazistymi kolorami. Reklamy wykonane za
pomocą folii monomerycznej są jednostronne i nie przepuszczają światła od strony wewnętrznej w
miejscach zadrukowanych.
W naszych projektach stosujemy folie monomeryczne o podkładach w kolorach:
białym
transparentnym
W zależności od zastosowania oraz życzenia klienta na folie monomeryczną nosimy laminat, który
znacznie wydłuża żywotność nadruku, a także zabezpiecza sam produkt przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Przykładowe realizacje
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Folia mrożona
Czym jest folia mrożona?
Folia mrożona zwana tez folią szronioną lub potocznie "mrożonką" jest specjalnym rodzajem folii,
dzięki której można uzyskać efekt piaskowania szkła podobny do odbicia światła od zmrożonej
powierzchni z dużą ilością kryształków lodu. Z tego powodu folię mrożona stosuje się głównie na
szybach w celu uzyskania efektu oszronienia i piaskowania. Folia szroniona może być zadrukowana w
pełnym kolorze lub wycinana ploterowo.
Istotną cechą folii mrożonej jest fakt, że prawie całkowicie zakrywa wyklejaną powierzchnię od
zewnątrz jednocześnie przepuszczając nieznaczną ilość światła. Dzięki temu idealnie nadaję się do
wydzielenia strefy prywatnej, zredukowania lub zapewnienia całkowitego braku widoczności wnętrza
lokalu od zewnątrz. Folie mrożone często stosowane są w kuchniach, karetkach, pomieszczeniach
służbowych, toaletach. Często pełnią funkcję „dyskretek”.
Folia mrożona zwiększa też bezpieczeństwo w przypadku wybicia szyby. Powoduje, że odłamki szkła
trzymane są razem i zmniejsza ryzyko pokaleczenia w przypadku zbicia szyby. Jest to szczególnie
istotne w miejscach, w których przebywa dużo osób.

Przykładowe realizacje
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Laminat stały
Czym jest laminat stały?

Laminat stały jest formą folii zabezpieczającej stosowanej jako uszlachetnienie druku. Nie jest on
stosowany do bezpośredniego wyklejania witryn i innych elementów. Jego głównym celem jest
ochrona drukowanych materiałów przed:
uszkodzeniami mechanicznymi,
ścieraniem,
szkodliwym promieniowaniem (UV) powodującym blaknięcie grafiki,
wilgocią.

Oklejanie witryn
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W jaki sposób należy
przygotować witryny do
oklejenia?
Ze względu na charakter aplikacji folii reklamowych, dekoracyjnych, montaż folii wykonywany przez
pracowników LEVEL 5 obejmuje:
Odtłuszczenie powierzchni montażu
Aplikacje folii
Po stronie zamawiającego wymagamy:
Najlepiej na kilka godzin przed montażem należy dokładnie umyć szyby z wszelkich zabrudzeń.
Prosimy o nie stosowanie środków zawierających wosk, mających działanie nabłyszczające lub
natłuszczające. Od tego w jaki sposób zostanie przygotowane podłoże pod klejenie zależy sukces całej
realizacji.
W przypadku zastania nieumytych szyb na miejscu realizacji, Level 5 zastrzega sobie prawo do
przełożenia montażu na inny termin i/lub obciążenia klienta dodatkowymi kosztami transportu z
powodu braku możliwości realizacji usługi lub kosztami przygotowania powierzchni do klejenia.

Koszt mycia szyb wynosi 50zł netto za metr kwadratowy. W przypadku ściągania starych naklejek
przed montażem nowych koszt takiej usługi wraz z myciem szyb wynosi 150zł netto za metr
kwadratowy.

Oklejanie pojazdów

Oklejanie pojazdów

W jaki sposób należy
przygotować pojazd do
oklejania?
W celu zapewnienia jak najlepszych rezultatów aplikacji folii prosimy o stosowanie się do poniższych
zasad. W przypadku nie zastosowania się do niniejszych ustaleń, a w szczególności nie umycia
pojazdu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji usługi w wyznaczonym terminie lub
naliczenia dodatkowych opłat:
Koszt mycia szyb wynosi 50zł netto za metr kwadratowy. W przypadku ściągania starych naklejek
przed montażem nowych koszt takiej usługi wraz z myciem szyb wynosi 150zł netto za metr
kwadratowy.
Nie oklejamy motocykli, rowerów i tym podobnych pojazdów.

O czym należy pamiętać przed oklejaniem?
Na kilka godzin przed oklejaniem należy dokładnie umyć pojazd bez woskowania. Dzięki temu
aplikowania folia będzie dobrze przywierać, a to przekłada się na mniej nierówności, większą estetyką
i trwałość oklejenia.
Jeśli auto było niedawno lakierowane, przed rozpoczęciem nakładania folii należy odczekać minimum
3 tygodnie. Należy również sprawdzić jakość powłoki lakierniczej. Jeśli lakier nie trzyma się podkładu,

a ten tzw. blacharki folia może spowodować ubytki i/lub odklejać się.
Jeżeli samochód posiada ogniska korozji lub inne niedoskonałości lakieru, aplikację folii wykonujemy
tylko i wyłącznie na wyraźną prośbę kupującego, w takim przypadku nie udzielamy gwarancji (
zamawiający pisemnie zrzeka się gwarancji ).
Przed dostarczeniem pojazdu prosimy o sprawdzenie i wyrównanie ciśnienia w ogumieniu. Może
mieć to wpływ na końcowy efekt wizualny reklamy. Wszelkie napisy i naklejki montujemy do poziomu
wskazującego przez urządzenia pomiarowe ( poziomice ).
Wszelkie uwagi, reklamacje wynikające z różnicy poziomów, rozpatrywane będą tylko w dniu
i w miejscu odbioru pojazdu.

W jaki sposób powinno się postępować po oklejeniu pojazdu?
W celu utrwalenia klejenia - o ile to możliwe - auto powinno przez około 24 godziny stać w suchym
miejscu. Po trzech dniach folia powinna przylegać do powierzchni samochodu na tyle mocno, że
wykorzystanie myjki ciśnieniowej w celu umycia pojazdu nie powinno spowodować jej uszkodzenia.
Przez okres co najmniej 3 tygodni nie należy używać żadnych substancji nabłyszczających, ani
chemikaliów. Po tym okresie zaleca się - w przypadku chęci nabłyszczenia pojazdu - stosowanie
środków nie zawierających wosków.
Niezależnie od aplikowanej folii odradza się mycie pojazdu drażniącymi chemikaliami.

Postępowanie z folią One Way View (OWV)
Folia OWV montowana na szybach jest folią delikatną, dlatego prosimy o nie używanie wycieraczek
i/lub stosowania chemikaliów w celu umycia okna. W przeciwnym wypadku folia może zostać
uszkodzona, co nie podlega reklamacji.

Oklejanie pojazdów

Najczęściej zadawane pytania
Ile kosztuje oklejenie pojazdu?
Ze względu na różnorodność rodzajów folii, modeli pojazdów oraz stopni skomplikowania cena za
każdym razem jest ustalana i potwierdzana indywidualnie z klientem. Wszelkie ceny umiejscowione w
katalogach ofertowych są orientacyjne.

Czy folia jest dodatkowym zabezpieczeniem lakieru?
Wszelkie czynniki zewnętrzne, takie jak:
kurz i brud,
promieniowanie UV
warunki pogodowe (np. deszcz, grad, silne wiatry)
kamienie powodujące odpryski
negatywnie wpływają na stan lakieru samochodu oraz tym samym generują dodatkowe koszty
związane z konserwacją i pielęgnacją auta. Folia chroni lakier przed jego zmatowieniem i
zarysowaniami, co w przyszłości może zwiększyć wartość pojazdu w chwili jego sprzedaży. Z tego
samego powodu poza foliami reklamowymi pojazdy okleja się przezroczystą folią ochronną lub ich
innymi odmianami służącymi do zmiany koloru samochodu.
UWAGA!
Folia nie zabezpiecza karoserii pojazdu przed korozją, ani uszkodzeniami mechanicznymi (np. w
wyniku kolizji drogowej) lub innymi przekraczającymi parametry wykorzystywanej folii. Folia jest
wytrzymała, ale w przypadku użyciu np. ostrego narzędzia może się uszkodzić i nie w pełni ochronić
lakier.

Jaka jest wytrzymałość folii?
Trwałość folii jest zależna od jej modelu. W zależności od zastosowanego rodzaju folia zachowa swoje
właściwości od 2 do 7 lat.

Czy wszystkie elementy auta można oklejać?
Elementy nielakierowane takie jak np. zderzaki i listwy boczne, gumowe uszczelki, a także części o
nierównej, chropowatej i/lub skorodowanej powierzchni nie zostaną wyklejone, ponieważ
zaaplikowana folia nie będzie się "trzymać".
W przypadku wyraźnego życzenia klienta możemy przystąpić do próby wyklejenia w/w elementów na
odpowiedzialność klienta - w takim przypadku nie oferujemy również gwarancji.

Czy przed oklejaniem samochodu demontowane są niektóre
jego elementy?
To zależy. W zależności od realizowanego projektu lub specyficznych potrzeb demontowane są
niektóre elementy pojazdu takie jak: lampy, klamki, wycieraczki, uszczelki, spryskiwacze, antena,
znaki firmowe, listwy itp.
Jeśli zły stan techniczny auta nie pozwala na demontaż niektórych części, podejmujemy decyzję o
nieoklejaniu określonych elementów i ustalamy dalszy przebieg realizacji bezpośrednio z klientem.
W przypadku demontażu specyficznych części korzystamy z usług wyspecjalizowanych firm.
W pojazdach objętych gwarancją demontaż jakichkolwiek elementów ograniczamy do minimum.

Jaki wpływ na lakier ma oklejanie pojazdu?
Jeśli lakierowana powierzchnia jest dobrze utrzymana nie uszkodzi jej ani naklejanie, ani demontaż
folii. Po usunięciu folii lakier będzie wyglądał jak nowy (tak samo, jak w chwili jego zaklejenia folią). W
przypadku pojazdów skorodowanych, po niedokładnie wykonanych naprawach blacharskich lub

lakierniczych istnieje możliwość powstania odprysków w chwili demontażu reklamy.

Czy uszkodzenia karoserii/lakieru będą widoczne pod folią?
Folia jest materiałem bardzo elastycznym i dopasowującym się do oklejanej powierzchni. Z tego
powodu wszelkie wgłębienia. widoczne rysy oraz inne uszkodzenia będą widoczne pod folią, mimo
naszych najszczerszych starań.
Na wyraźne życzenie klienta, możemy zaaplikować folię na uszkodzonych lub źle wylakierowanych
powierzchniach. W takim przypadku nie udzielimy żadnej gwarancji na wykonaną usługę, ponieważ
folia może się odkleić lub wyglądać nieestetycznie (widoczne wgłębienia i odbarwienia).

Jak długo trwa oklejanie?
Jest to kwestia indywidualna, uzależniona od takich czynników jak wielkość oklejanej powierzchni,
rodzaj projektu, model pojazdu oraz warunków pogodowych. Klient otrzymuje informacje o
planowanym czasie realizacji przez rozpoczęciem oklejania.

Czy po naklejeniu folii będą widoczne pęcherzyki powietrza?
W chwili aplikacji folii robimy wszystko, aby pozbyć się jakichkolwiek pęcherzyków powietrza. Jeśli
jednak na aucie pozostały ich jakieś śladowe ilości w ciągu kilku dni lub tygodni pod wpływem słońca.

