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Tisztelt Partnereink! 
 

 

     Örömmel tájékoztatjuk Önöket szolgáltatásaink egyik leginkább sokszínű és kreatív területéről. 
 

        Ez nem más mint az:  
 

Épületek-Vasúti járművek külső és belső felületeinek dekor és antigraffiti fóliázása. 
 

Már a cég alapítását követően, kiemelten fontos szerephez jutott az irodaházak, oktatási    
intézmények, valamint bevásárlóközpontok ablakainak hő-fény, valamint biztonsági fóliával 
történő ellátása. 

 
A kezdeti sikereket követően, elkezdtük bővíteni a fóliázással kapcsolatos ismereteinket.  
Új felhasználási területekkel és speciális fóliákkal kezdtünk foglalkozni, mely hozzásegített 
minket a grafikai és antigraffiti fóliák világának megismeréséhez. 
Több mint 15 évvel ezelőtt kezdődött a MÁV számára kifejlesztett antigraffiti fóliák első 
bemutatása és laboratóriumi tesztelése. A kezdeti nehézségek ellenére ma már elmondhatjuk, 
hogy a fólia, mint új marketing eszköz, környezetbarát és egyben költséghatékony 
megoldásként, egyre inkább előtérbe kerül a vasúti járművek külső és belső felületein 

egyaránt. 
 

Mi készítettük.... 
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Hogyan kerül fel a fólia a járművekre: 
 

 

Megfelelő felületelőkészítést követően, a fólia egyszerűen, gyorsan és költséghatékonyan 
telepíthető.  
A kész felület könnyen tisztítható, színstabil, mely a sorozatos oldószeres mosásokat 
követően sem fakul meg. 
A fóliák használatával elkerülhető a hagyományos festékek és antigraffiti lakkok kopásából 
adódó fakó foltok megjelenése a szerelvényeken.
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Fontos, hogy a felragasztott fólia igény szerint bármikor nyom nélkül eltávolítható és a 
többcélú használatnak köszönhetően, kiváló marketing és kommunikációs eszköz. 

 
Nagyon jó példa erre a szintén általunk készített wifi internet grafika és applikáció. 
 

          
 
 

Hogyan működik: 

Az antigraffiti fólia felületét a graffiti eltávolító vegyi anyagok nem rongálják meg, ezért a 
nem kívánatos grafikák a fólia sérülése nélkül, egyszerű oldószeres mosással, könnyedén 
eltávolíthatók a fólia felületéről. 

 



 

      

2314. Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 114. | t.: +36 1 349 21 29  | f.: +36 1 359 31 47 | www.kvazar.hu        

Bankszámlaszám: 10702404-04530509-51100005 | Közösségi adószám: HU10799691                                                

Cégbíróság: Fővárosi  Bíróság Cégbírósága | Cégjegyzékszám: 01-09-260532                 

 
 

 

Miért jó megoldás a fóliák használata: 
 

 A firkák könnyű és biztonságos eltávolíthatósága. 
 Költséghatékony megoldás. 
 Rövidebb kivitelezési és állásidő. 
 Vállalati színek pontos előállíthatósága. 
 Magas fényű felület, változatos színvilág. 
 Ellenáll a karcolásnak és kavicsfelverődésnek. 
 Könnyű tisztíthatóság olcsó karbantartás. 
 Könnyű javíthatóság. 
 Tartós, akár 8-10 évig is használható. 

/Ezen idő alatt nem kell festeni, csiszolni, "minimálisra csökkenhet a karbantartás költsége"/ 

 

 A fólia könnyen eltávolítható! 
 
 

Amennyiben szolgálatásunk felkeltette érdeklődését, szakmai kérdésekkel esetleges 

ajánlatkérésével kérem keresse kollégáinkat. 
 
 

Kérje most az ingyenes konzultációt! 
 
 


