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Tak fordi du handler hos The Wrap Shop.
Vores personale står klar til at rådgive og vejlede dig

i materialevalg, farve, design og efterbehandling af dit køretøj.

Vi glæder os til at handle med dig 
og håber, at du får en god oplevelse.



SÅDAN INDlEVERER DU DIN BIl KORREKT 
TIl FOlIERING:

– Køretøjet skal indleveres nyvasket, gerne dagen før montering, da dette    
skal være helt tørt inden foliering.
– Køretøjet skal være fri for voks, tjære og asfaltpletter.
– Køretøjet må ikke være rustbehandlet indenfor 3 måneder inden foliering.
– Tagbøjler og andet eksternt udstyr skal være afmonteret.
– Gamle tekster/logoer skal være fjernet fra køretøjet og denne skal være 
afrenset, også for lim. 

Afleveres køretøjet ikke i henhold til ovenstående, vil det medføre forsinkel-
se og ekstra omkostninger.

DIT KORETOj ER SIKKERT HOS OS
Når du indleverer dit køretøj i The Wrap Shop er det forsikret og beskyttet i 
et sikkert miljø med overvågning. 



VETERANBIlER/ MOTORCYKlER
Skal din veteranbil eller motorcykel folieres eller styles, skal du selv 
afmontere lister samt skille dele ad, inden montage af folien - ligeledes skal 
du selv montere disse igen efter endt folierieng.

DEMONTAGE GENERElT
Vi afmonterer håndtag, blinklys, sidepaneler osv. hvis dette er muligt.
Bilmærker, modelnavne mm. afmonteres, og lægges i en pose. Vi kan ikke 
garantere, at mærkerne ikke bliver beskadiget, når de afmonteres, men vi 
forsøger naturligvis at undgå dette.
Hvis logoerne skal eftermonteres, er dette behæftet med en mindre 
omkostning.
Hvis du selv vil skille din bil ad inden montering, eller ikke ønsker, at vi skal 
gøre dette, skal du oplyse os om dette, når du bestiller tid til din bil.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Folie er et rigtig godt alternativ til autolakering. Du kan til enhver tid 
afmontere folien og så er bilens stand præcis, som inden folieringen. 
Dette er kun gældende, hvis ikke der er:
– Rustskader
– Skader i lakken
– Dårlig autolakering
– Grov misligholdelse af ydre flader

Vores montører gennegmgår køretøjets stand sammen med dig, inden 
foliering. Eventuelle skader markeres på skitsen af bilen.  Du kvitterer for 
denne gennemgang.



FOlIERING
Vi pakker, som udgangspunkt, kun lakerede dele ind i folie, medmindre andet er 
aftalt med den ansvarlige montør.  Ønskes ubehandlede plastdele folieret, skal 
dette være aftalt inden endelig godkendelse af layout. 
Efter foliering skal bilen stå 24 timer ved +15 grader, så folien kan hærde op. 
OBS! Ved nylakerede dele skal lakken hærde op i 3 uger, inden vi kan lægge 
folie på.

FUlDINDPAKNING / DElFOlIERING
The wrapshop stiller 2 års garanti på folierede produkter/ dele, som ikke har 
anmærkninger, eller er misligeholdte og hvis servicetjek er udført indenfor 
aftalt tid. 
Garantien er kun gældende for køretøjer/ dele, der har hærdet 24 timer efter 
montage ved +15 grader. Der kan tilkøbes en udvidet folieservice, som dækker 
løft på folien i garantiperioden. Hvis ikke der er tilkøbt en folieservice, er der 
udelukkende produktansvar. 

VI ANBEFAlER
Dele/ køretøjer som er folieret i matte folier, anbefales tilkøb af en plejeserie til 
overfladebehandling og rengøring. Disse produkter kan købes i The Wrap 
Shop. 
Folierede køretøjer tåler vask i vaskehal. Man må ikke højtryksrense folierede 
dele, så beskadiges folien.

Husk altid at en indpakning i folie, ikke er det samme som en lakering, der er 
forskel:
– Der kan forekomme samlinger i folien, dog typisk steder, hvor de er svære at 
se.
– Kan håndtag eks. ikke afmonteres, kommer der samlinger under håndtag.
– Der pakkes ikke noget ind inde i bilen, heller ikke ved indstigninger
– Plastik kan ikke pakkes ind i folie, da folie ikke hæfter på 
dette.
– Man vil måske kunne se bilens originale farve i bilens 
samlinger (tæt på.)
– Folie falmer stille og roligt med tiden, som almindelig billak, 
men som regel først efter ca. 4-5 år.
– Folien kan slides af, især på undersiden, hvis man kører mod 
is/sten osv.
– Afmontering af en folie indpakning tager typisk mellem 3-6 
timer og er ikke inkluderet i montage prisen.



T. 7070 2838 / info@wrapshop.dk


