De voordelen
op een rij

De beweegredenen om de autoruiten te
tinten zijn voor iedereen verschillend. Een
aantal redenen om uw ramen te tinten zijn:

Warmtewerend
UV-werend
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06 - 43 28 13 71
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Inkijkwerend
Veiligheid
Uitstraling
Uw autoruiten worden getint volgens de
wettelijke voorschriften met de beste folies
en in een professionele werkplaats. De
folie is krasbestendig en kleurecht. Wij
staan achter de folie en onze
deskundigheid en bieden daarom op al het
werk levenslange garantie.
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Ramen tinten met hoge
kwaliteit windowﬁlms
Like De Ramentinter op Facebook
facebook.com/ramentinter

Kies uw folie
De folies zijn in verschillende tinten
beschikbaar. Afhankelijk van de gradatie
absorbeert de folie tot wel 78% van de warmte
van zonlicht.
Hoeveelheid licht
die doorgelaten wordt

55%

De folie reduceert het binnendringen van
warmte van zonlicht tot wel 78%.

Doordat het zicht van buiten naar binnen
wordt beperkt geeft dit meer privacy en
bovendien liggen uw waardevolle spullen
minder in het zicht.

Uitstraling

35%

Getinte ruiten geven uw auto een luxe
uitstraling en ﬁnanciële meerwaarde.

20%

Waarom De Ramentinter?

Warmtewerend

Inkijkwerend
Weinig absorbatie

Kwaliteit
De Ramentinter werkt alleen met
kwalitatief hoogwaardige folies. Waar
mogelijk worden de ramen gedemonteerd
om het beste resultaat te kunnen
garanderen.

Service
Omdat we overtuigd zijn van de kwaliteit
van de folies en ons specialisme, bieden we
u levenslange garantie op al ons werk.

Veiligheid
Bij vandalisme of een ongeluk heeft u door
de folie geen last van rondvliegend glas.

15%
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Waarom ramen tinten?

UV-werend
De UV-straling wordt gereduceerd met wel
99% en dit voorkomt daarmee verkleuring
van uw interieur en waardevolle spullen.
Veel absorbatie

Flexibel
De ramen van uw auto worden getint
wanneer u dat uitkomt. We maken samen
een afspraak om het meest geschikte
moment te kiezen.

