
RENOLIT  
Film Service 
Specjaliści od 
napraw

Naprawa okien w łatwy sposób -
RENOLIT EXOFOL MR, RENOLIT EXOFOL 
PR, RENOLIT EXOFOL FR i RENOLIT  
EXOFOL PFR.
 



Zostań specjalistą od napraw dzięki  
szkoleniom z ekspertami w dziedzinie folii.

 
RENOLIT Film Service oferuje pakiet usług związany z szybką 

naprawą wszelkich uszkodzeń profili okleinowanych - od 

uszkodzeń powstałych w transporcie, poprzez nieprawidłowe 

czyszczenie lub obsługę, aż po skutki włamania. Infolinia 

+49.6241.94031.13 zapewnia szybki i prosty sposób  

kontaktu z RENOLIT Film Service.  

 

Możesz też zostać specjalistą od napraw 
Profesjonalny program szkoleniowy oferowany przez RENOLIT 

Film Service zapewni Tobie i Twoim pracownikom niezbędną 

wiedzę do przeprowadzenia napraw wszelkiego rodzaju 

uszkodzeń, w 6 prostych krokach. Program zapozna Cię z  

potrzebnymi narzędziami, foliami renowacyjnymi RENOLIT oraz 

odpowiednimi procedurami. Jako autoryzowany specjalista ds.  

naprawy folii, możesz zamówić naszą folię naprawczą i  

samodzielnie przeprowadzić naprawę.



Zdobądź wiedzę: 
6 kroków zapewniających udaną naprawę
Po ukończeniu programu szkoleniowego RENOLIT będziesz w  

stanie naprawić oklejony profil niemal tak szybko, jak został  

uszkodzony.

1. Dopasowanie folii

2.  Przygotowanie 
powierzchni

3. Czyszczenie

4. Przycięcie folii



Perfekcyjne naprawy - naucz się rzemiosła! 
Spraw, aby wszelkie uszkodzenia powierzchni folii zniknęły, jakby 

nigdy się nie wydarzyły. Wystarczy użyć oryginalnej folii RENOLIT 

EXOFOL MR, RENOLIT EXOFOL PR, RENOLIT EXOFOL FR lub RENOLIT 

EXOFOL PFR – i przejść szkolenie prowadzone przez naszych 

wykwalifikowanych ekspertów. 

Zarejestruj się już teraz na szkolenie:

+49.6241.94031.13 lub na folienservice@renolit.com

Łatwa naprawa folii: Szkolenie przeprowadzone przez ekspertów RENOLIT 
szybko zmieni Ciebie w specjalistę do spraw napraw.

Perfekcyjna  
naprawaNaucz się  

branżowych  trików

5. Przyklejenie folii

6. Przycięcie krawędzi



RENOLIT zapewni właściwy materiał do 
każdej naprawy.
Samoprzylepne i łatwe w użyciu folie RENOLIT EXOFOL MR,  

RENOLIT EXOFOL PR, RENOLIT EXOFOL FR i RENOLIT EXOFOL 

PFR są przeznaczone do wszelkiego rodzaju prac naprawczych. 

Pasują do pełnej oferty naszych folii. Folie renowacyjne 

dostępne są we wszystkich kolorach i dekorach drewnopodob-

nych zgodnie z produktami oryginalnymi. Autoryzowani  

partnerzy mogą zamawiać folie renowacyjne bezpośrednio  

w firmie RENOLIT.

RENOLIT EXOFOL MR, RENOLIT EXOFOL PR oraz RENOLIT EXOFOL FR  
folie renowacyjne dostępne są we wszystkich kolorach kolekcji.
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Local contact:

RENOLIT Polska
Phone: +48.22.7222591
renolit.polska@renolit.com

RENOLIT SE
Market Unit Exterior Solutions
Horchheimer Str. 50
67547 Worms | Germany
Phone: +49.6241.303.1040
Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT Cramlington Limited
Station Road
Northumberland, NE23 8AQ
Cramlington | United Kingdom
Phone: +44.1670.718222
Fax: +44.1670.590096 

exteriorsolutions@renolit.com
www.renolit.com/exteriorsolutions


