Carwrap
Mat, metallic of full colour

Dé partner voor al uw signing

Carwrapping, uw auto inpakken met folie.
Bij een carwrap pakken we uw auto in. Dat kan in een full colour bedrukte folie waarop een reclameboodschap staat,
maar ook een populaire matte kleur behoort vanzelfsprekend tot de mogelijkheden.
Carwrappen heeft een groot voordeel: de lak van uw auto is erdoor beschermd door het zelfklevend vinyl.
Als u de wrap verwijdert is uw auto weer als nieuw.

Mat, metallic of full colour
In principe zijn auto’s altijd gespoten in hoogglanslakken of metallic lak. Steeds meer mensen kiezen echter voor een
carwrap met matte folie. Zo’n beetje alle kleuren van de regenboog zijn als mat carwrapping folie verkrijgbaar.
Uw auto wordt echt een voertuig in een unieke kleur met een matte carwrap.

Meer informatie? Bel ons op 035-544 97 47 of stuur een
mailtje naar info@mijnsignpartner.nl. Onze medewerkers
vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Dé partner voor al uw signing

Prijslijst Carwrapping

Type A
1 standaard kleur € 1295,-

Type B
1 standaard kleur € 1575,-

Type C
1 standaard kleur € 1850,-

Hyundai i10, Fiat 500, Citroen C1, etc.

Mini Cooper, VW Golf, Hyundai i20
Audi A3 3-deurs, ect.

Opel Insignia, BMW- 3-serie, Audi A4,
Mercedes C-klasse, ect.

Type D
1 standaard kleur € 1999,-

Type E
1 standaard kleur € 2295,-

Type F
1 standaard kleur € 2750,-

BMW 5 & 7-serie, Audi A6 & A8,

Hyundai Santa Fe, BMW X6,

Maybach 63s, Rolls Royce Phantom,

Mercedes E & S-klasse, ect.

Range Rover Sport, ect.

Bentley Mulsanne, ect.

Bijzonderheden

Type G
1 standaard kleur € 3350,BMW i8, Maybach 63s, Bentley Mulsanne,

Custom wrap design

+ € 600,-

Station uitvoering

+ € 200,-

Cabrio softtop

- € 150,-

Rolls Royce Phantom, ect.

Alle genoemde prijzen zijn indicatieprijzen excl. 21% BTW,
incl. meegespoten kunststofdelen (zoals bumpers, spiegels, ect.)
Voor full colour wraps en exclusieve kleuren liggen de prijzen 25% hoger.

Wist u dat:
•

De duurzaamheid van de folie: 5-7 jaar bedraagt.

•

Temperatuurbestendigheid: ongeveer -40°C tot +90°C (graden Celsius).

•

De folie weer- en UV -bestendig is.

•

De folie het lak beschermt tegen steenslag.

•

Nadat uw auto gewrapt is gewoon kunt wassen met de hand of door de wasstraat (bij matte kleuren zonder polish wax).

•

3 jaar garantie.

•

Wij kunnen voor een klein bedrag per dag een rental-car voor u inzetten zodat u in ieder geval verder kan.

3M™ Wrap Film Series 2080
Gloss
Cinder Spark Red
*GP253

Red Metallic
*G203

Dragon Fire Red
*G363

Dark Red
G83

Flame Red
G53

Hot Rod Red
G13

Fiery Orange
*G364

Liquid Copper
*G344

Burnt Orange
G14

Deep Orange
G24

Bright Orange
G54

Sunflower
G25

Lemon Sting
*G335

Bright Yellow
G15

Lucid Yellow
G55

Green Envy
*G336

Kelly Green
G46

Light Green
G16

Atomic Teal
*G356

Midnight Blue
GP272

Boat Blue
G127

Deep Blue Metallic
*G217

Blue Metallic
*G227

Blue Raspberry
*G378

Cosmic Blue
*G377

Intense Blue
G47

Blue Fire
*G337

Ice Blue
*G247

Sky Blue
G77

Fierce Fuchsia
*G348

Hot Pink
G103

Black Rose
*GP99

Plum Explosion
*GP258

Wicked
*GP298

Ember Black
*GP282

Galaxy Black
*GP292

Black Metallic
*G212

Black
G12

Anthracite
*G201

Charcoal Metallic
*G211

Glacier Grey
*GP291

White Aluminum
*G120

Storm Grey
G31

White Gold Sparkle
*GP240

White
G10

Light Ivory
G79

Gold Metallic
*G241

Satin

Sterling Silver
*G251

Matte

Vampire Red
*SP273

Smoldering Red
*S363

Canyon Copper
*S344

Bitter Yellow
*S335

Apple Green
S196

Red Metallic
*M203

Red
M13

Orange
M54

Pine Green Metallic
*M206

Military Green
M26

Key West
S57

Ocean Shimmer
*S327

Perfect Blue
*S347

Thundercloud
*S271

Dark Grey
*S261

Indigo
M27

Slate Blue Metallic
M217

Blue Metallic
*M227

Riviera Blue
M67

Black
M12

Black
S12

Gold Dust Black
*SP242

Battleship Grey
S51

White Aluminum
*S120

Frozen Vanilla
*SP240

Black Metallic
M212

Deep Black
M22

Dead Matte Black
DM12

Dark Grey
*M261

Grey Aluminum
*M230

White
S10

Pearl White
*SP10

Caramel Lustre
*SP59

Silver
*M21

White
M10

Charcoal Metallic
*M211

Brown Metallic
*M209

Copper Metallic
*M229

Gloss Flip
Electric Wave
*GP287

Textures

Colour Flips

Shadow
Military Green
SB26

Shadow Black
SB12

Brushed Black
Metallic
*BR212

Brushed Steel
*BR201

Brushed Titanium
*BR230

Brushed Aluminum
*BR120

Matrix Black
MX12

Carbon Fibre Black
CFS12

Satin Flip
Volcanic Flare
*SP236

Gloss Flip
Psychedelic
*GP281

Satin Flip
Psychedelic
*SP281

Gloss Flip Deep
Space
*GP278

Carbon Fibre
Anthracite
*CFS201

Carbon Fibre White
CFS10

Satin Flip
Glacial Frost
*SP277

Satin Flip
Caribbean
Shimmer
*SP276

Gloss Flip
Ghost Pearl
*GP280

Satin Flip
Ghost Pearl
*SP280

Chrome
Gloss Silver
Chrome
*# GC451

*Metallic, Chrome and/or Pearl
Colours shown on monitor and when printed are
approximate representation of actual colours available.
CAUTION
# Before using chrome wrap, please ensure
compliance with all applicable laws and
regulations. Restrictions on chrome wraps
may vary by jurisdiction. You accept
responsibility for legal and regulatory
compliance and for any liability arising
from your use of chrome wrap.

CAUTION
†Before using chrome wrap, please ensure compliance with all applicable laws and regulations.
Restrictions on chrome wraps may vary by jurisdiction. You accept responsibility for legal and
regulatory compliance and for any liability arising from your use of chrome wrap.

*Metallic, Chrome and/or Pearl
Colours shown on monitor and when printed are approximate representation of actual colours available.
3M and 3M Science. Applied to Life. are trademarks of 3M. Used under license in Canada. © 2019, 3M. All rights reserved. 1909-15602 E

ORACAL® Wrap Film Series 970
Glossy standard

Glossy metallic

Matt metallic

Matt standard

Super matt

Colours may not be a 100% colour match of actual material.
Surfaces to which the material will be applied must be
thoroughly cleaned and free from dust, grease or any
other contamination that could affect the adhesion of the
material. Freshly lacquered or painted surfaces
should be allowed to dry for at least three
weeks and to completely cure. The
compatibility of selected lacquers and
paints should be tested by the user,
prior to application of the material.
Furthermore, the application
information published by ORAFOL
must be considered. The batch
traceability according to ISO 9001 is
possible on the basis of the roll number.

CAUTION
†Before using chrome wrap, please ensure compliance with all applicable laws and regulations.
Restrictions on chrome wraps may vary by jurisdiction. You accept responsibility for legal and
regulatory compliance and for any liability arising from your use of chrome wrap.

*Metallic, Chrome and/or Pearl
Colours shown on monitor and when printed are approximate representation of actual colours available.
3M and 3M Science. Applied to Life. are trademarks of 3M. Used under license in Canada. © 2019, 3M. All rights reserved. 1909-15602 E

ORACAL® Wrap Film Series 951
Premium Cast

Colours may not be a 100% colour match of actual material.
Surfaces to which the material will be applied must be thoroughly cleaned and free from dust, grease or any other
contamination that could affect the adhesion of the material. Freshly lacquered or painted surfaces should be allowed to dry
for at least three weeks and to completely cure. The compatibility of selected lacquers and paints should be tested
by the user, prior to application of the material. Furthermore, the application information published by ORAFOL must be
considered. The batch traceability according to ISO 9001 is possible on the basis of the roll number.
CAUTION
†Before using chrome wrap, please ensure compliance with all applicable laws and regulations.
Restrictions on chrome wraps may vary by jurisdiction. You accept responsibility for legal and
regulatory compliance and for any liability arising from your use of chrome wrap.

*Metallic, Chrome and/or Pearl
Colours shown on monitor and when printed are approximate representation of actual colours available.
3M and 3M Science. Applied to Life. are trademarks of 3M. Used under license in Canada. © 2019, 3M. All rights reserved. 1909-15602 E
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Carwrappen en beletteren gebeurt uitsluitend in een verwarmde, goed toegankelijke ruimte met een minimale constante
temperatuur van 15° celcius. Mits de ruimte schoon en stofvrij is.
U dient zelf voor zorg te dragen dat uw voertuig verzekerd is tegen brand, diefstal en inbraak.
Ongelakte kunststof onderdelen, voertuigen met (lak)schade en of herstelde (lak)schade worden voor eigen risico geplakt.
U dient het voertuig de avond voor de werkdag van montage aan te leveren i.v.m. met temperatuur van het voertuig.
Voor de wintertijd geld 1 hele werkdag voor aanvang van de werkdag van montage.
Voertuigen dienen schoongewassen zonder teer, wax- en vuilresten te worden aangeleverd. Is dit niet het geval dan wordt
er een bedrag van € 55,- extra in rekening gebracht.
Bij het inpakken (carwrappen) van uw voertuig moeten de emblemen en type plaatjes verwijderd worden.
Deze kunnen niet altijd worden terug geplaatst. Wij kunnen de emblemen en type plaatjes terug plaatsen tegen een extra
vergoeding. We bestellen deze dan origineel bij de desbetreffende dealer.
Deurgrepen, nummerborden, achter- en voorlampen, antenne enz. moeten (niet altijd, per voertuig afhankelijk) gedemonteerd
worden. Dit laten wij altijd doen door een gekwalificeerde automonteur van het desbetreffendemerk. Wij laten u in een
voorgesprek weten of dat het nodig is. De extra kosten worden altijd apart op de offerte vermeld.
Alle gespoten delen aan de buitenzijde worden geplakt, voor de binnenportieren dient een prijs op aanvraag.
Krassen, deuken, scheuren enz., zijn zichtbaar door de folie heen.
Aangeleverde materialen worden niet geplakt, wij gebruiken uitsluitend onze eigen materialen van hoge kwaliteit mits
anders overeengekomen.
Betaling bij carwrappen voor particulieren geschied altijd direct contant bij aflevering. Voor bedrijven geldt een deelbetaling
van 50% van het totaalbedrag vóór aanvang van de werkzaamheden en het restand van 50% dient vóór aflevering op ons
bankrekeningnummer bijgeschreven te zijn.
U krijgt van ons een half jaar garantie op de montage en een garantie van 5 jaar op het materiaal mits door ons aangeleverd.
(en mits aan alle voorschriften is voldaan)
Wij verzorgen ook het demonteren van de carwrap voor € 235,- per auto. (mits niet ouder als 3 jaar)
Wij zijn NIET aansprakelijk voor eventuele (lak)schade na eventuele verwijdering van de carwrap en/of losse bestickering.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW
Na de montage van autobelettering heeft de folie tijd nodig om te ‘zetten’. Het weer heeft geen nadelige invloed op de
belettering dus u kunt uw auto gewoon gebruiken. De wasstraat en hogedrukreiniger dient u de eerste 48 uur te vermijden.
Daarna kunt u de auto zonder problemen wassen mits onderstaande adviezen worden opgevolgd.
Was bij voorkeur de auto met de hand.
Als u toch met uw auto door de wasstraat gaat, kies dan een voorkeur een wasstraat die géén gebruik maakt van harde
borstels. Ook is het verstandig om vogelpoep of eventuele bezine- en/of dieselresten direct schoon te maken.
Bij wassen met een hogedrukreiniger dient het mondstuk van de lans op minimaal 100 cm. afstand van het oppervlak te
wordengehouden en mag het water niet heter zijn dan 60°. Daarnaast dient de hoek van de hogedrukreiniger niet kleiner
te zijn dan 45° ten opzichte van het voertuig.
GARANTIE
Voertuigen ouder als 3 jaar worden uitsluitend op eigen risico geplakt.
Wij geven 6 maanden garantie op de montage van de belettering en/of carwrap. (mits aan alle voorschriften is voldaan).
Op de folie wordt 5 jaar fabrieksgarantie gegeven door de fabrikant. (mits aan alle voorschriften is voldaan)
Er kan géén garantie gegeven worden (i.v.m. hechtingsgraad) op:
-> voertuigen ouder dan 3 jaar;
-> voertuigen waaraan schadeherstel heeft plaatsgevonden;
-> voertuigen waarop roest is aangetroffen;
-> voertuigen welke eerder overgespoten zijn.
AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van Afdeling Geluk BV is slechts en enkel beperkt tot de directe schade eventueel door ons
veroorzaakt met een maximum van de totale aanneemsom. De aansprakelijkheid voor gevolgschade is in alle
omstandigheden uitgesloten.

Op al onze aanbiedingen, leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
KvKnr 74932608 • BTW nr. NL860078607B01 • IBAN NL24ABNA0845775138
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Zuidergracht 21-24
3763 LS Soest

035 544 97 47
info@mijnsignpartner.nl
www.mijnsignpartner.nl

