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Noże

Ostrza

Skrobaki

Rakle

Wkłady do rakli

Rakle - ściągaczki 

Rakle - inne

Niezbędne ściągaczki

Narzędzia pomiarowe 

Narzędzia instalacyjne

Opryskiwacze

Akcesoria do Film Handler™ 

Czyszczenie i konserwacja 

Instalacja/czyszczenie 

Zestawy do instalacji folii

Nóż NT Pro A-1 “Red Dot” 
50149232

Nóż ze stali nierdzewnej Olfa® Silver

Nóż NT z zapasowymi ostrzami

50149230

Nóż Olfa "A-1
50149239 

Nóż Olfa “Silver  2” Auto-Lock 
50149242

50148578
Oryginalny nóż Olfa®  ze stali nierdzewnej.

Używany do cięcia i przycinania folii. Wygodny i 
wyprofilowany uchwyt do maksymalnej 

kontrolii komfortu. Dla prawo i lewo ręcznych.

Nóż rekomendowany przez wielu instalatorów, 
jako najlepszy z dostępnych na rynku.
Dla prawo i lewo ręcznych.

Znacznie poprawiony w stosunku do oryginalnego 
noża „Olfa Silver”. Funkcjonalny dla prawo i lewo 
ręcznych. Nóż z funkcją auto-lock, i click-action.

Nóż używany do przygotowywania i 
przycinania folii. Posiada pięć ostrzy do 
automatycznej wymiany.
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Cena: 37,00 złStan: dostępny

Cena: 24,00 złStan: na zamówienie

Cena: 45,00 złStan: na zamówienie

Cena: 37,00 złStan: na zamówienie

Cena: 45,00 złStan: na zamówienie

Podane ceny są cenami nettoPodane ceny są cenami netto



Noże

Nóż Plastikowy

50149231

Nóż KDS® L-22 Gripfit Autolock

50157269

Ceramiczna przycinarka do grubych folii

50149206

Ostrza

Łamane ostrza ze stali nierdzewnej Olfa AB-50S

 50149243 

Ostrza Olfa LBB-50B UltraMax 8 pt 

50149240

Łamane ostrza Karbonowe Olfa 50

50x

50x

Ostrza wymienne do dużych noży. Potrójnie 
szlifowane na krawędzi bardzo ostre. Idealne 

do cięcia grubych folii, 7 mil lub więcej. 

 Przyrząd Zaprojektowany do szybkiego i 
precyzyjnego cięcia grubych folii.

50157813
Ostrza do cięcia folii PPF (nie używać do 

cięcia folii samochodowych na szybach)
50x

Łamane ostrza ze stali nierdzewnej Olfa

50156850

10x
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Nóż używany do cięcia i przycinania folii

Wytrzymały nóż z wygodnym uchwytem.

Cena: 22,00 złStan: na zamówienie

Cena: 5,49 złStan: na zamówienie

Cena: 230,00 złStan: na zamówienie

Cena: 96,00 złStan: dostępny

Cena: 80,00 złStan: dostępny

Cena: 24,00 złStan: dostępny

Cena: 149,00 złStan: na zamówienie
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Ostrza

Plastikowe żyletki

50149195

100x

Pojedyncze ostrze krawędziowe 2,5 cm

100x

Idealne do usuwania resztek folii i kleju z powierzchni, 
które mogą być łatwo uszkodzone, np. tylnych pasków 

grzewczych lub innych wrażliwych powierzchni szklanych. 

50149185
Do zastosowania w 2,5 cm uchwycie do ostrza. # 9 stal 
węglowa, jednostronnie ostra krawędź, nie rdzewieje. 

Ostrza węglowe Triumph® 15 cm

50149190 

Bardzo mocne ostrze Triumph

50149191

Mocne ostrza ze stali nierdzewnej 15 cm Triumph

50157413

25x

25x

Stal węglowa jest znacznie twardsza i pozostaje ostra dłużej niż 
ostrza ze stali nierdzewnej, ale rdzewieje znacznie szybciej. Użyj tych 

ostrzy do usunięcia kleju i innych zabrudzeń z powierzchni szkła, 
dwustronne ostrze. Ostrza pasują do skrobaka 15 cm Triumph. 

10x

Ostrza zapasowe węglowe do skrobaka Triumph. To 
grubsze ostrze (0,4 mm), ma większą siłę dla ciężkich 
zadań. Paczka 10 szt.

Ostrza ze stali nierdzewnej są grubsze i 
mocniejsze niż standardowe 15 cm "Triumph 

Idealny do trudnych zadań usuwania folii. Nowy 
produkt wyłącznie dla przemysłu folii.

Rekomendowany dla wszystkich instalatorów folii 
architektonicznych. (0,20 mm x 15 cm) 

Ostrze Triumph 7,5 cm

Ostrze do skrobaka 10 cm
100x

Ostrze do skrobaka 10 cm

10x

10x

Ostrza

50149187
Ostrze węglowe, używane w 7,5 cm skrobaku Triumph

50149189 

Ostrze  węglowe, 100 szt. (0.17 mm x 10 cm)

50149188 

Ostrze  węglowe, 10 szt. (0.20 mm x 10 cm)

2,5 cm jednostronne ostrza 
ze stali nierdzewnej

100x

50149186
Ostrza Do zastosowania w 2,5 cm uchwycie do ostrza. 

Stal nierdzewna, powlekane.
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Cena: 63,00 złStan: dostępny

Cena: 32,00 złStan: na zamówienie

Cena: 31,00 złStan: dostępny

Cena: 91,00 złStan: dostępny

Cena: 33,00 złStan: na zamówienie

Cena: 69,00 złStan: na zamówienie

Cena: 9,54 złStan: na zamówienie

Cena: 80,00 złStan: na zamówienie

Cena: 120,80 złStan: dostępny
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Skrobak Triumph 15 cm z automatyczną 
pokrywą 50149253

Ergonomiczny skrobak Triumph 15 cm

50157272

Skrobak Triumph 15 cm

Skrobak Triumph 7,5 cm

Skrobaki

Skrobak do mocniejszych zadań 2,5 cm

Skrobak mini Neon 2,5 cm

50149184

Skrobak 10 cm z przedłużonym 
uchwytem

Skrobaki

Ulepszona wersja standardowego 15 cm skrobaka 
Triumph z zaokrąglonymi rogami dla - większego komfortu. 

Zawiera zatyczkę i obusieczne ostrze.

50149254
Lekki i zwrotny Skrobak. Zawiera zatyczkę 
i obosieczne ostrze.

50149249
Mniejsza wersja Triumph. Zaprojektowany, aby 
idealnie pasować do narożników.

Jest to nowa i ulepszona wersja skrobaka Triumph z pokrywą. Z 
większym przyciskiem i płynniejszym działaniem pokrywa łatwo się 

otwiera i zamyka. Koniec z szukaniem oddzielnej pokrywy ostrza 
podczas wykonywania pracy. Świetny do regularnego mycia 

okien, ale nie jest zalecany do ściągania starych folii.

50148556
Wysuwany bezpieczny skrobak

50149250
Dłuższy uchwyt pozwala na jeszcze większy 

docisk niż skrobak Triumph
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Cena: 65,00 złStan: dostępny

Cena: 78,00 złStan: na zamówienie

Cena: 30,00 złStan: na zamówienie

Cena: 81,00 złStan: na zamówienie

Cena: 46,84 złStan: na zamówienie

Cena: 12,00 złStan: dostępny

Cena: 9,00 złStan: dostępny
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Rękojeść Fusion 12,5 cm

50157273

Thor’s Hammer™

50149586

Rakle

Side Swiper rękojeść

50149436

Rękojeść Fusion krótka 8,75 cm

50157274

Rękojeść Performax™ 

50149327 

Pro Squeegee Deluxe 15 cm

50148564

The Bulldozer I™ do folii samochodowych

50149303

Super Clear Max™ wkład i rękojeść

50149328 

Rakle

Rękojeść Idealna do raklowania wody z pod folii przy 
zamocowaniu wkładu Blue Max 12,5 cm.

Przeznaczony do instalacji 6-mil+ i folii ochronnych, i 
do ostatniego raklowania w foliach wolnoschnących 
(do folii architektonicznych). 12,5 cm” Blue Max 
wymienne wąski wkład. 

Rękojeść zaprojektowana, aby zoptymalizować efekt docisku 
podczas raklowania. Idealne rozwiązanie montażowe. 
Doskonały do wysokowydajnych folii samochodowych i 
architektonicznych. Uchwyt ten pasuje do wkładów: Blue Max 
12,5 cm, Blue Max ze skosem i jasnego wkładu Clear Max.

Kompletna rakla gotowa do użycia. Może być stosowana 
do aplikacji wszystkich rodzajów folii architektonicznych.

Ściągaczka do raklowania folii samochodowych w 
szczególności boków tylniej szyby.
Znakomity ergonomiczny design. Wymienny wkład 
Blue Max 15 cm Slim. Wkładka sprzedawana 
oddzielnie.

Rakla Super Clear Max trapez , ukośne boki dla 
skuteczniejszego wyciskania wody z pod folii 
architektonicznych w kątach i wzdłuż krawędzi.

Pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, takich 
jak za głośniki i światła stopu. Szczególnie przydatny 
w instalacji folii na tylnich szybach. Dysponuje 15 cm 

raklą i jest długi na 37,50 cm.

Uchwyt Adjust Squeegee

50156846
Uchwyt, który dzięki możliwości regulacji kąta ustawienia 
pozwala dotrzeć w ciężko dostępne miejsca.
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Rękojeść zaprojektowana, aby zoptymalizować efekt docisku 
podczas raklowania. Idealne rozwiązanie montażowe. 
Doskonały do wysokowydajnych folii samochodowych i 
architektonicznych. Uchwyt ten pasuje do wkładów: Blue Max 
12,5 cm, Blue Max ze skosem i jasnego wkładu Clear Max.

Cena: 226,00 złStan: dostępny

Cena: 100,23 złStan: na zamówienie

Cena: 85,00 złStan: na zamówienie

Cena: 85,00 złStan: dostępny

Cena: 54,63 złStan: na zamówienie

Cena: 114,00 złStan: dostępny

Cena: 56,00 złStan: na zamówienie

Cena: 77,00 złStan: dostępny

Cena: 92,00 złStan: dostępny
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Unger® Pro Rękojeść 

Stroke Doctor
™

50157007

Unger ErgoTec Rękojeść

50157275

Rakle Wkłady do rakli

Specjalnie zaprojektowany ergonomiczny uchwyt 
dzięki któremu możemy dojść do trudno dostępnych 
miejsc z równomiernym naciskiem.

Guma z szyną 
50149296 - 15 cm 
50148566 - 20 cm 
50149281 - 35 cm 
50149285 - 40 cm

Guma do ściągaczki

50149268 - 45 cm
50149269 - 105 cm

Blue Squeegee - wkład 
50149295 - 15 cm 
50149284 - 45 cm 
50149282 - 300 cm
Wkład stosowany w Unger squeegee channel,  Stroke 
Doctor™, SideSwiper do wyprowadzania wody.

15 cm Pro Squeegee - wkład

50149274
Stosowany w Pro Squeegee do wyprowadzania 

wody spod folii na szkle budowlanym.

Blue Max - rękojeść + wkład 

50149329
Blue Max pozwala bardzo dokładnie 
wyprowadzić wodę z pod folii.

50148565
Stosowana jako uchwyt do ściągaczek jak również 

uchwyt do Blue Maxa.

Uchwyt ze sprężynowym mechanizmem 
w celu szybkiej wymiany wkładu.

Guma  do ściągaczek 
50149277 - 30 cm 
50149278 - 305 cm
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Cena: 138,00 złStan: na zamówienie

Cena: 44,45 złStan: dostępny

Cena: 52,00 złStan: na zamówienie

Cena: 78,43 złStan: dostępny Cena: 

22,00 zł
25,00 zł
28,00 zł
38,00 zł

Stan: dostępny

Cena: 59,00 złStan: dostępny

Stan: na zamówienie

Stan: na zamówienie Cena: 

15,35 zł
29,00 zł

Stan: na zamówienie Cena: 

12,00 zł
24,00 zł

116,00 zł

Stan: na zamówienie Cena: 

11,30 zł
51,80 zł
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info@LLumar.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem dostępność. wersja 1.00.0116
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12,5 cm Blue Max - wkład  

50149270

12,5 cm  Blue Max - wkład kąt prosty

50149294 

12,5 cm Blue Max ze ściętymi rogami

50157268

Wąski wkład do Blue Maxa i Fusiona

12,5 cm Clear Max - wkładka

15 cm Przejrzysty - wkład 

Wkłady do rakli

Wkład  ze skośną krawędzią. Doskonały do  wyprowadzania 
wody z pod folii samochodowych i architektonicznych.

Skośna krawędź

Krawędź: 
kąt prosty

Stosowany do folii samochodowych - pozwala 
łatwiej dotrzeć do miejsc trudno dostępnych.

50149365

50149305
Stosowana przy instalacji folii architektonicznych. 
Pasuje do uchwytu Unger Pro.

50157810
Przejrzysty wkład stosowany do folii zewnętrznych i Low E. 

Pasuje  do  uchwytu Fusion.

Wkład z krawędziami przyciętymi do konta prostego.

Ściągaczki

70 cm  Black Smoothie - wkład

50149286

22,5 cm  Black Smoothie   wraz z uchwytem

45 cm Red Turbo - wkład  

50149279

45 cm Green Turbo - wkład  

50157539

45 cm Yellow Turbo - wkład

50157004

13,75 cm Yellow Turbo - wkład 

50148562 
Stosowany do czyszczenia szyb. 

Nie rekomendowany do stosowania podczas instalacji folii.

Narzędzie stosowane do czyszczenia szyby. 

Wkład  stosowany podczas czyszczenia 
powierzchni - jest również wykorzystywany 
do folii PPF.

Wkład stosowany podczas czyszczenia powierzchni - 
jest również wykorzystywany do folii PPF.

Wkład stosowany podczas czyszczenia powierzchni 
- jest również wykorzystywany do folii PPF.

50148563
Wkład  wraz z uchwytem. Stosowany podczas czyszczenia 

powierzchni jest również wykorzystywany do folii PPF.

14 15

Cena: 41,00 złStan: na zamówienie

Cena: 25,00 złStan: dostępny

Cena: 43,00 złStan: dostępny

Cena: 39,00 złStan: dostępny

Cena: 47,00 złStan: dostępny

Cena: 38,00 złStan: na zamówienie

Cena: 78,00 złStan: na zamówienie

Cena: 39,00 złStan: na zamówienie

Cena: 95,00 złStan: na zamówienie

Cena: 113,00 złStan: na zamówienie

Cena: 87,00 złStan: na zamówienie

Cena: 39,00 złStan: dostępny

Warunki: © 2015 Eastman Chemical Company. LLumar® i logo LLumar® są znakami towarowymi firmy Eastman Chemical Company lub jednej z jego spółek zależnych. ® - stosowany 
w niniejszym dokumencie oznacza statusu zarejestrowanego znaku towarowego w USA; znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być również zarejestrowane na 
arenie międzynarodowej. Wizualizacje są tylko w celach ilustracyjnych.  Więcej informacji: Zdjęcie produktu może różnić się od oryginałów i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
info@LLumar.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem dostępność. wersja 1.00.0116
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Rakle

Sott 150-PP1- kostka 

The Conqueror - niebieski  

15 cm „Block” ściągaczka  

50148558

30 cm „Block” ściągaczka

50149280

The Conqueror - żółty

50148561

50149368
Kostka do wyciskania na sucho i mokro.  
Rekomendowana do folii PPF.  

Jest to połączenie ściągaczki z twardą kartą 
stosowana przy wykańczaniu instalacji.

50149302
Z twardszą gumą niż żółty.

Niezbędne ściągaczki

Yellow Quick Foot™ 

50149364

Slim Foot™ 

50149319

Tail Fin Green (miękki)

Red Devil™

Zaprojektowany tak by dotrzeć do trudno dostępnych miejsc 
takich jak rogi szyb bądź za 3 światło stopu.

50149299
Elastyczna ściągaczka, która sprawdza się idealnie 
przy manewrowaniu wokół uszczelek i rogów.

Stosowany do czyszczenia i wyciskania wody spod 
folii w trudno dostępnych miejscach.

50157259
Doskonały by dojść za 3 światło stopu.  Wycięcia 
na palce pozwalają utrzymać go w łatwy sposób.

Slammer™

50148560
Używany do czyszczenia rogów jak i uszczelek.

16 17

Cena: 24,00 złStan: na zamówienie

Cena: 10,50 złStan: na zamówienie

Cena: 8,50 złStan: na zamówienie

Cena: 23,00 złStan: dostępny

Cena: 21,00 złStan: dostępny

Cena: 159,00 złStan: dostępny

Cena: 34,00 złStan: na zamówienie

Cena: 22,60 złStan: dostępny

Cena: 83,00 złStan: na zamówienie

Cena: 9,60 złStan: na zamówienie

Warunki: © 2015 Eastman Chemical Company. LLumar® i logo LLumar® są znakami towarowymi firmy Eastman Chemical Company lub jednej z jego spółek zależnych. ® - stosowany 
w niniejszym dokumencie oznacza statusu zarejestrowanego znaku towarowego w USA; znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być również zarejestrowane na 
arenie międzynarodowej. Wizualizacje są tylko w celach ilustracyjnych.  Więcej informacji: Zdjęcie produktu może różnić się od oryginałów i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
info@LLumar.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem dostępność. wersja 1.00.0116
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Hard Card Sharpener

Lil Chizler™

50148559

Gator Blade™ I

50157256

EZ Reach Ultra™ - Złoty

50149314

Gator Blade™ II

50157257

EZ Reach Ultra™ - Srebrny

50149363

Niezbędne ściągaczki

Jest znacznie twardsza od teflonu stosowana do wykańczaa ni
detali podczas instalowania folii samochodowych

50149308
Ostrzałka do twardych kart.

10 cm Żółta Lidco karta

50148557

10 cm 3M niebieska karta

50149290 

10 cm 3M złota karta

50149289

10 cm Uniwersalna twarda karta

50149291

Niezbędne ściągaczki

Bondo® 

18 19

Cena: 16,00 złStan: dostępny

Cena: 14,00 złStan: dostępny

Cena: 7,00 złStan: dostępny

Cena: 7,00 złStan: dostępny

Cena: 33,00 złStan: dostępny

Cena: 6,50 złStan: dostępny

Cena: 9,00 złStan: na zamówienie

Cena: 6,50 złStan: na zamówienie

Cena: 21,00 złStan: na zamówienie

Cena: 8,00 zł

Cena: 6,00 złStan: na zamówienie

50149324

Stan: dostępny

Warunki: © 2015 Eastman Chemical Company. LLumar® i logo LLumar® są znakami towarowymi firmy Eastman Chemical Company lub jednej z jego spółek zależnych. ® - stosowany 
w niniejszym dokumencie oznacza statusu zarejestrowanego znaku towarowego w USA; znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być również zarejestrowane na 
arenie międzynarodowej. Wizualizacje są tylko w celach ilustracyjnych.  Więcej informacji: Zdjęcie produktu może różnić się od oryginałów i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
info@LLumar.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem dostępność. wersja 1.00.0116
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10cm Szara Lidco twarda karta

50156977

Czarna twarda karta

Niebieska twarda karta

Biała twarda karta

Różowa twarda karta

Niezbędne ściągaczki

50149321 

50148580 

50149320

50149309 

Yellow Contour

Green Diamond Tip 

Yellow Diamond Tip 

50148582

Little Foot™ Czerwony

50149307

50149313
Doskonały do wyprowadzania wody spod folii w 

rogach i trudno dostępnych miejscach.

 50149325
unikatowy kształt podobny do Big Foot jednak bez rękojeści. Idealnie leży w ręce. 
Bardzo przydatny w pracy przy uszczelkach.

Złota twarda karta

50148581

Niezbędne ściągaczki

20 21

Cena: 12,00 złStan: na zamówienie

Cena: 15,00 złStan: dostępny

Cena: 8,00 złStan: na zamówienie

Cena: 16,00 złStan: dostępny

Cena: 10,00 złStan: na zamówienie Cena: 16,00 złStan: dostępny

Cena: 16,00 złStan: dostępny

Cena: 21,68 złStan: na zamówienie

Cena: 15,00 złStan: na zamówienie

Cena: 18,00 złStan: na zamówienie

Warunki: © 2015 Eastman Chemical Company. LLumar® i logo LLumar® są znakami towarowymi firmy Eastman Chemical Company lub jednej z jego spółek zależnych. ® - stosowany 
w niniejszym dokumencie oznacza statusu zarejestrowanego znaku towarowego w USA; znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być również zarejestrowane na 
arenie międzynarodowej. Wizualizacje są tylko w celach ilustracyjnych.  Więcej informacji: Zdjęcie produktu może różnić się od oryginałów i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
info@LLumar.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem dostępność. wersja 1.00.0116
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info@LLumar.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem dostępność. wersja 1.00.0116
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15 cm – Czarna karta

Platynowa twarda karta

50149322 

Purpurowa twarda karta

50149524

15 cm – Biała karta

Znacznie sztywniejsza od białej karty

Jest to karta najbardziej odporna na 
deformacje podczas formowania folii.

50149310

50149311 

Taśma (Jednostki angielskie)

50157075

VLT Meter - dwie sztuki 

50149235 

VLT Meter

50149420

Miękka torba na mierniki.

50149202

Narzędzia pomiarowe

Miernik światłą widzialnego do zastosowania 
na szybach odsuwanych.

Niezbędne ściągaczki

22 23

Miernik światła widzialnego

Cena: 50,00 złStan: na zamówienie

Cena: 967,00 złStan: na zamówienie

Cena: 554,00 złStan: na zamówienie

Cena: 575,00 złStan: na zamówienie

Cena: 28,00 złStan: na zamówienie

Cena: 28,00 złStan: na zamówienie

Cena: 18,00 złStan: na zamówienie

Cena: 17,00 złStan: dostępny

Warunki: © 2015 Eastman Chemical Company. LLumar® i logo LLumar® są znakami towarowymi firmy Eastman Chemical Company lub jednej z jego spółek zależnych. ® - stosowany 
w niniejszym dokumencie oznacza statusu zarejestrowanego znaku towarowego w USA; znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być również zarejestrowane na 
arenie międzynarodowej. Wizualizacje są tylko w celach ilustracyjnych.  Więcej informacji: Zdjęcie produktu może różnić się od oryginałów i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
info@LLumar.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem dostępność. wersja 1.00.0116
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Narzędzia pomiarowe

Miernik UV wraz z termometrem.

50149234

Miernik energii słonecznej

50149233 

Miernik do szkła hartowanego.

50149341

Miernik do sprawdzania grubości szkła 
i przerwy między szybami zespolonymi 

50149220

Roll Down - naklejki

50165749
1000 naklejek na rolce. Do naklejenia po instalacji 

folii samochodowej by nie odsuwać szyb.

Miernik do przeszkleń LowE

50166251

Przyrząd do mierzenia kątów

50157577
Przydatne  do instalacji folii architektonicznych zewnętrznych, pozwala 
szybko określić czy kąt nachylenia szyb będzie objęty gwarancją.

Narzędzia pomiarowe

24 25

Cena: 1224,00 złStan: na zamówienie

Cena: 768,00 złStan: na zamówienie

Cena: 157,00 złStan: na zamówienie

Cena: 34,00 złStan: na zamówienie

Cena: 2005,00 złStan: na zamówienie

Cena: 1509,00 złStan: na zamówienie

Cena: 677,46 złStan: na zamówienie

Warunki: © 2015 Eastman Chemical Company. LLumar® i logo LLumar® są znakami towarowymi firmy Eastman Chemical Company lub jednej z jego spółek zależnych. ® - stosowany 
w niniejszym dokumencie oznacza statusu zarejestrowanego znaku towarowego w USA; znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być również zarejestrowane na 
arenie międzynarodowej. Wizualizacje są tylko w celach ilustracyjnych.  Więcej informacji: Zdjęcie produktu może różnić się od oryginałów i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
info@LLumar.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem dostępność. wersja 1.00.0116
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Narzędzia instalacyjne

Gasket Push Stick

3,75 cm Czarny akrylowy filc

Hak

The Edge™ Tool

50149306
Stosowany do wyciskana drobnych 
pozostałości wody spod folii.

50149211
Pozwala zredukować zarysowania folii na 

szybach odsuwanych.

50149225
Stosowany do wyjmowania uszczelek i listew w oknach.

50149323
Stosowany przy instalacji folii samochodowych do odchylania uszczelek.

Olfa® DC4 - pojemnik na zużyte ostrza

50149181

Gasket Wizard

50149219
Aluminiowe listwy o różnej szerokości do odchylania uszczelek 
podczas instalowania folii samochodowej.

Narzędzia instalacyjne

White 5-Way Trim Guide

50149349
– Bardzo przydatne urządzenie do cięcia folii przy 

uszczelkach. Pozwala wykonać cięcie precyzyjnie i czysto. 

Radius Patterns

50156938
Zestaw 4 blaszek stosowanych do wycinania rogów w foliach 

ochronnych dla komunikacji publicznej. Opracowane dla 
najczęściej występujących łuków.

Pilnik do krawędzi 

50156844
Stosowany podczas wygładzania krawędzi folii na 
szybach odsuwanych.

Opalarka Steinel HL 2020 E – do kurczenia folii

50149221
Z wyświetlaczem prezentującym aktualną temperaturę. Zakres 

pracy między 80 – 630°C  możliwość ustawiania co 10°C.

26 27

Cena: 43,00 złStan: dostępny

Cena: 9,00 złStan: dostępny

Cena: 24,00 złStan: na zamówienie

Cena: 15,40 złStan: dostępny

Cena: 32,00 złStan: dostępny

Cena: 192,00 złStan: na zamówienie

Cena: 310,00 złStan: na zamówienie

Cena: 14,00 złStan: dostępny

Cena: 143,00 zł

Cena: 511,00 złStan: dostępny

Stan: na zamówienie

Warunki: © 2015 Eastman Chemical Company. LLumar® i logo LLumar® są znakami towarowymi firmy Eastman Chemical Company lub jednej z jego spółek zależnych. ® - stosowany 
w niniejszym dokumencie oznacza statusu zarejestrowanego znaku towarowego w USA; znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być również zarejestrowane na 
arenie międzynarodowej. Wizualizacje są tylko w celach ilustracyjnych.  Więcej informacji: Zdjęcie produktu może różnić się od oryginałów i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
info@LLumar.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem dostępność. wersja 1.00.0116

Warunki: © 2015 Eastman Chemical Company. LLumar® i logo LLumar® są znakami towarowymi firmy Eastman Chemical Company lub jednej z jego spółek zależnych. ® - stosowany 
w niniejszym dokumencie oznacza statusu zarejestrowanego znaku towarowego w USA; znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być również zarejestrowane na 
arenie międzynarodowej. Wizualizacje są tylko w celach ilustracyjnych. Zdjęcie produktu może różnić się od oryginałów i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Więcej informacji: 
info@LLumar.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem dostępność. wersja 1.00.0116
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Fartuch na narzędzia z logo LLumar

50149344

Felt Pen

Film Opaquer Pen 

50149215

Marker do znakowania folii

Film Opaquer Pen

Narzędzia instalacyjneNarzędzia instalacyjne

50149214 

Marker do znakowania folii - łatwy do zmycia

50149216
Mazak – stosowany przez instalatorów do zamalowania prześwitów. 

50149350

Felt Pen Tips - 20 wkładów

Walizka na narzędzia z logo LLumar

50156854

Walizka na narzędzia

50156855 50149210 

Wymienne wkłady do Felt Pen

Czarna taśma winylowa 

50149180 - 1,25 cm
50149179 - 2,5 cm
50149178 - 3,75 cm
Czarna nieprzejrzysta taśma winylowa do 
zakrywania prześwitów

28 29

Film Opaquer Pen – do zamalowywania pomyłek.

Cena: 31,00 złStan: na zamówienie

Cena: 11,00 złStan: na zamówienie

Cena: 190,00 złStan: na zamówienie

Cena: 275,00 złStan: na zamówienie

Cena: 63,00 złStan: na zamówienie

Stan: na zamówienie

Cena: 195,00 złStan: na zamówienie

Cena: 30,00 złStan: na zamówienie

Cena: 100,00 złStan: na zamówienie

Cena: 

33,00 zł
58,44 zł
86,00 zł

Warunki: © 2015 Eastman Chemical Company. LLumar® i logo LLumar® są znakami towarowymi firmy Eastman Chemical Company lub jednej z jego spółek zależnych. ® - stosowany 
w niniejszym dokumencie oznacza statusu zarejestrowanego znaku towarowego w USA; znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być również zarejestrowane na 
arenie międzynarodowej. Wizualizacje są tylko w celach ilustracyjnych.  Więcej informacji: Zdjęcie produktu może różnić się od oryginałów i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
info@LLumar.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem dostępność. wersja 1.00.0116

Warunki: © 2015 Eastman Chemical Company. LLumar® i logo LLumar® są znakami towarowymi firmy Eastman Chemical Company lub jednej z jego spółek zależnych. ® - stosowany 
w niniejszym dokumencie oznacza statusu zarejestrowanego znaku towarowego w USA; znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być również zarejestrowane na 
arenie międzynarodowej. Wizualizacje są tylko w celach ilustracyjnych. Zdjęcie produktu może różnić się od oryginałów i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Więcej informacji: 
info@LLumar.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem dostępność. wersja 1.00.0116
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5 x 90 cm Linijka

50149335

5 x 45 cm  Linijka

50149334

Narzędzia instalacyjne

Bardzo przydatna podczas przygotowywania i 
przycinania folii na wymiar.

Bardzo przydatna podczas przygotowywania 
i przycinania folii na wymiar.

Jiffy™ parownica

50149227
Jest to  profesjonalna parownica Doskonała do usuwania kleju z szyb jak 

również do demontażu folii PPF.

45°/90° Trójkąt z formatkami okręgów

50149347
Stosowana do przycinania na wymiar jak 
również do idealnego wycięcia okręgów. 

Opryskiwacze

Impact Jr. Pump Sprayer

Spraymaster® Bottle & Trigger

P2™ Pump Sprayer

50149245

50149266 
Litrowy opryskiwacz z mocną głowicą. 

50149177
Opryskiwacz 1,5 l z regulowaną dyszą. 

1,25 l opryskiwacz z regulowaną dyszą.

Pusta 1,25 L butelka

50149209

Maxi Trigger™ Atomizer

50148555
Atomizer – Spryskiwacz przemysłowy.

30 31

Cena: 1237,00 złStan: na zamówienie

Cena: 36,00 złStan: na zamówienie

Cena: 31,60 złStan: na zamówienie

Cena: 81,00 złStan: na zamówienie

Cena: 17,00 złStan: na zamówienie

Cena: 8,50 złStan: na zamówienie

Cena: 110,00 złStan: na zamówienie

Cena: 38,00 złStan: na zamówienie

Cena: 105,00 złStan: dostępny

Warunki: © 2015 Eastman Chemical Company. LLumar® i logo LLumar® są znakami towarowymi firmy Eastman Chemical Company lub jednej z jego spółek zależnych. ® - stosowany 
w niniejszym dokumencie oznacza statusu zarejestrowanego znaku towarowego w USA; znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być również zarejestrowane na 
arenie międzynarodowej. Wizualizacje są tylko w celach ilustracyjnych.  Więcej informacji: Zdjęcie produktu może różnić się od oryginałów i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
info@LLumar.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem dostępność. wersja 1.00.0116

Warunki: © 2015 Eastman Chemical Company. LLumar® i logo LLumar® są znakami towarowymi firmy Eastman Chemical Company lub jednej z jego spółek zależnych. ® - stosowany 
w niniejszym dokumencie oznacza statusu zarejestrowanego znaku towarowego w USA; znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być również zarejestrowane na 
arenie międzynarodowej. Wizualizacje są tylko w celach ilustracyjnych. Zdjęcie produktu może różnić się od oryginałów i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Więcej informacji: 
info@LLumar.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem dostępność. wersja 1.00.0116

Podane ceny są cenami nettoPodane ceny są cenami netto



Zwinięty wąż do opryskiwacza 19 L

50157054

Elastyczny wąż do opryskiwacza 19 L

Opryskiwacz 11,5 L 

Zestaw naprawczy do rękojeści opryskiwacza

50157540

50157005
Pasuje do (50157540).

50149246
Czterometrowy waż umożliwia większą mobilność

Opryskiwacz ze stali nierdzewnej 19 L

50149333
Opryskiwacz ze stali nierdzewnej 19 L  napełniany 

ciśnieniem przez kompresor.

Opryskiwacze Akcesoria do Film Handler™

Film Handler 183 cm

50149213

Ostrza do Film Handler op. 20 szt.

Uchwyt na ostrza do Film Handler

50149182

Przyrząd do cięcia folii pozwala znacząco  
przyspieszyć proces przygotowywania formatek. 
Minimalizuje odpad folii. Zapewnia doskonałą precyzje 
cięcia. Sprawdź  jak działa na  
https://www.youtube.com/watch?v=TH_cBdxbB8U

50149591

Rolki do Film Handler 

50157271
Rolki mocujące folie na ucinarce

32 33

Cena: 1279,60 złStan: na zamówienie

Cena: 302,00 złStan: na zamówienie

Cena: 421,00 złStan: na zamówienie

Cena: 402,00 złStan: na zamówienie

Cena: 94,00 złStan: na zamówienie

Cena: 930,00 złStan: na zamówienie

Cena: 33,00 złStan: na zamówienie

Cena: 442,00 złStan: na zamówienie

Cena: 4010,00 złStan: na zamówienie

Warunki: © 2015 Eastman Chemical Company. LLumar® i logo LLumar® są znakami towarowymi firmy Eastman Chemical Company lub jednej z jego spółek zależnych. ® - stosowany 
w niniejszym dokumencie oznacza statusu zarejestrowanego znaku towarowego w USA; znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być również zarejestrowane na 
arenie międzynarodowej. Wizualizacje są tylko w celach ilustracyjnych.  Więcej informacji: Zdjęcie produktu może różnić się od oryginałów i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
info@LLumar.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem dostępność. wersja 1.00.0116

Warunki: © 2015 Eastman Chemical Company. LLumar® i logo LLumar® są znakami towarowymi firmy Eastman Chemical Company lub jednej z jego spółek zależnych. ® - stosowany 
w niniejszym dokumencie oznacza statusu zarejestrowanego znaku towarowego w USA; znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być również zarejestrowane na 
arenie międzynarodowej. Wizualizacje są tylko w celach ilustracyjnych. Zdjęcie produktu może różnić się od oryginałów i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Więcej informacji: 
info@LLumar.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem dostępność. wersja 1.00.0116
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Akcesoria do Film Handler™

Podkładki do rolek 

50149257
Sprzedawane pojedynczo

Clean Cut Cutter Head Assembly

50149592
Głowica do przycinania folii bezpośrednio z kartonu

Zestaw Clean Cut  

50149590 - 152 cm
50156958 - 183 cm
Urządzenie z jednostkami angielskimi i europejskimi.  
Głowica sprzedawana oddzielnie.

Czyściwo niskopylne

50170139

Biały pad 

The Scrubber

50149342

Czyszczenie i konserwacja

Długość: 152 mb

50149351 

Doskonały do czyszczenia szyb przed instalacją 

folii samochodowej.

Niezbędne narzędzie do czyszczenia szyb w sedanach. Na 
końcu znajduje się rzep mocujący biały pad w celu  
wyczyszczenia dolnej krawędzi szyby.

Glinka do lakieru 

50170137

34 35

Stosowana do gruntownego czyszczenia lakieru.

Stan: na zamówienie

Cena: 366,00 złStan: na zamówienie

Cena: 203,26 złStan: na zamówienie

Cena: 

358,00 zł
486,00 zł

Cena: 29,00 złStan: dostępny

Cena: 8,00 złStan: dostępny

Cena: 80,00 złStan: dostępny

Cena: 48,00 złStan: dostępny

Warunki: © 2015 Eastman Chemical Company. LLumar® i logo LLumar® są znakami towarowymi firmy Eastman Chemical Company lub jednej z jego spółek zależnych. ® - stosowany 
w niniejszym dokumencie oznacza statusu zarejestrowanego znaku towarowego w USA; znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być również zarejestrowane na 
arenie międzynarodowej. Wizualizacje są tylko w celach ilustracyjnych.  Więcej informacji: Zdjęcie produktu może różnić się od oryginałów i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
info@LLumar.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem dostępność. wersja 1.00.0116

Warunki: © 2015 Eastman Chemical Company. LLumar® i logo LLumar® są znakami towarowymi firmy Eastman Chemical Company lub jednej z jego spółek zależnych. ® - stosowany 
w niniejszym dokumencie oznacza statusu zarejestrowanego znaku towarowego w USA; znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być również zarejestrowane na 
arenie międzynarodowej. Wizualizacje są tylko w celach ilustracyjnych. Zdjęcie produktu może różnić się od oryginałów i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Więcej informacji: 
info@LLumar.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem dostępność. wersja 1.00.0116

Podane ceny są cenami nettoPodane ceny są cenami netto



Czyszczenie i konserwacja

Czyściwo niskopylne Kimberly Clark L30 7301

50156858
Stosowane do wycierania ram okiennych po 
umyciu jednak przed instalacją folii.

Pad z mikrofazy do nanoszenia wosku

Folia transportowa

50149422 - 60 cm
50149423 - 122 cm

Ściereczka z mikrofibry 

Stosowana do wykonywania formatek folii PPF.

50157569
Ściereczka z mikrofibry do czyszczenia i polerowania.

50157568 

Siatka miedziana

50156843

Instalacja/czyszczenie

Film-On™ 1L

Pompka do FILM - ON

DIRT-OFF Pompka

50157438

50149218
Preparat od instalacji folii. 

DIRT-OFF – 1L  

50149208
Preparat czyszczący do szyb samochodowych. Może być również 

używany jako akcelerator kleju do dopracowywania matrixa.

50157412

(brak zdjęcia)

Ręcznik bezpyłowy

 50168826

Pusta butelka FILM-ON

50149217

36 37

Cena: 137,00 złStan: na zamówienie

Cena: 3,50 złStan: dostępny

Cena: 5,50 złStan: dostępny

Cena: 13,00 złStan: dostępny

Stan: na zamówienie

Cena: 69,00 zł

Cena: 

337,00 zł
670,00 zł

Cena: 13,00 złStan: na zamówienie

Cena: 26,00 złStan: dostępny

Cena: 8,90 złStan: na zamówienie

Cena: 1,00 złStan: dostępny

Cena: 30,00 złStan: dostępnyStan: dostępny

Warunki: © 2015 Eastman Chemical Company. LLumar® i logo LLumar® są znakami towarowymi firmy Eastman Chemical Company lub jednej z jego spółek zależnych. ® - stosowany 
w niniejszym dokumencie oznacza statusu zarejestrowanego znaku towarowego w USA; znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być również zarejestrowane na 
arenie międzynarodowej. Wizualizacje są tylko w celach ilustracyjnych.  Więcej informacji: Zdjęcie produktu może różnić się od oryginałów i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
info@LLumar.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem dostępność. wersja 1.00.0116

Warunki: © 2015 Eastman Chemical Company. LLumar® i logo LLumar® są znakami towarowymi firmy Eastman Chemical Company lub jednej z jego spółek zależnych. ® - stosowany 
w niniejszym dokumencie oznacza statusu zarejestrowanego znaku towarowego w USA; znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być również zarejestrowane na 
arenie międzynarodowej. Wizualizacje są tylko w celach ilustracyjnych. Zdjęcie produktu może różnić się od oryginałów i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Więcej informacji: 
info@LLumar.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem dostępność. wersja 1.00.0116
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Instalacja/czyszczenie

X-100® 3,75L

50149352
Łagodny kwas do czyszczenia szkła  pozwala w 

łatwy sposób usunąć olej, tłuszcz  i brud.

Pusta butelka do DIRT-OFF

50149207 (brak zdjęcia)

Podstawowy do instalowania folii samochodowych

Rozszerzony do instalowania folii samochodowych

Podstawowy do instalowania folii architektonicznych

Rozszerzony do instalowania folii architektonicznych 

Podstawowy do instalowania folii ochronnych

Rozszerzony do instalowania folii ochronnych

Podstawowy do instalowania folii PPF

50149579
Rozszerzony do instalowania folii PPF

50149585
Rozszerzony do instalowania folii samochodowych

Zestawy do instalowania folii

(Zdjęcie poglądowe - składniki zestawu różnią się)

(Zdjęcie poglądowe - składniki zestawu różnią się) 50149576 

50149582

50149578 

50149583 

50149580 

50149581

50149584

38 39

Cena: 75,00 złStan: dostępny

Cena: 8,50 złStan: na zamówienie

Stan: na zamówienie Cena: 

164,00 zł

264,00 zł

696,00 zł

Cena: 

344,00 zł

631,00 zł

346,00 zł

508,00 zł

366,00 zł

927,00 zł

Stan: na zamówienie

Warunki: © 2015 Eastman Chemical Company. LLumar® i logo LLumar® są znakami towarowymi firmy Eastman Chemical Company lub jednej z jego spółek zależnych. ® - stosowany 
w niniejszym dokumencie oznacza statusu zarejestrowanego znaku towarowego w USA; znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być również zarejestrowane na 
arenie międzynarodowej. Wizualizacje są tylko w celach ilustracyjnych.  Więcej informacji: Zdjęcie produktu może różnić się od oryginałów i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
info@LLumar.eu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem dostępność. wersja 1.00.0116
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Eastman Chemical Company jest wiodącym producentem i dystrybutorem 
wysokiej jakości folii stosowanych w architekturze i motoryzacji. Jest również 
największym i najbardziej zintegrowanym producentem na Świecie. Fabryka 
zlokalizowana jest w Martinsville, Virginia USA.

Eastman poprzez swoją działalność projektuje i wytwarza folie któr epoprawiają 
wydajność systemów okiennych. Eastman oferuje najszerszą paletę 
technologiczną produkując  swe wyroby w warunkach czystego pomieszczenia 
by zachować najwyższą jakość wyrobów.

Z ponad 55 letnim doświadczeniem w produkcji folii Eastman nieustannie 
inwestuje w nowe technologie, maszyny i szkolenia pracowników by 
utrzymać się w czołówce w swojej branży. 

LLumar®  folie okienne są dystrybuwoane do ponad 100 krajów na świecie. 
Produkcja folii obejmuje  barwienie, napylanie, metalizacje,  laminację i cięcie.  By 
upewnić się iż nasze produkty są najwyższej jakości sprawdzamy nasze folie przy 
użyciu bardzo zaawansowanych testów i urządzeń.

Certyfikowany w Europie przez SGS United Kingdom Ltd. (Société Générale de 
Surveillance) zgodnie z normą ISO 9001: 2008, Certyfikat nr GB95 / 5381.

Warunki: © 2015 Eastman Chemical Company. LLumar® i logo LLumar® są znakami towarowymi firmy Eastman Chemical Company lub jednej z jego spółek zależnych. ® - stosowany 
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