Sotérmica LLumar Ibéria lança Novo Produto:
ProTech Film PS2, Quando a Tecnologia se alia à Protecção.

Acabada de chegar ao mercado português, a
ProTech Film PS2 da LLumar é uma película
de segurança transparente (permitida pelo
IMTT para aplicação á frente do pilar B) com a espessura ideal para uma perfeita aplicação em
viaturas.

Benefícios da ProTech Film PS2:
ü

Ajuda a segurar os estilhaços em caso de quebra de vidro;

ü

Permite dificultar roubos à sua viatura através dos envidraçados;

ü

O seu adesivo de pressão sensível permite uma distorção visual mínima.

A aplicação de película de segurança apresenta-se muitas vezes como um difícil desafio para
os técnicos de instalação. Esta nova película vem facilitar o trabalho do instalador, permitindo
oferecer ao cliente final elevados níveis de segurança e performance, com o selo de qualidade
LLumar.
Saiba mais acerca deste novo produto em www.sotermica.pt e aproveite os fantásticos preços
da Campanha de Lançamento ProTech Film PS2!
Sobre o Distribuidor SOTÉRMICA IBÉRIA:
Especializada em películas para vidros desde 1983, a Sotérmica Lda. sempre apostou na LLumar, pela confiança e
qualidade da marca líder mundial de películas para vidros, tendo ganho a sua representação e distribuição exclusiva
para Portugal em 2006. Desde então iniciou uma rápida e sustentada expansão, formando profissionais nesta área e
apoiando a abertura de Agentes e Instaladores Autorizados LLumar. Em 2010, a Sotérmica | LLumar Ibéria é
composta por mais de 50 pontos de instalação com infra-estruturas modernas, equipadas com a mais avançada
tecnologia no sector, permitindo uma elevada capacidade de resposta e competitividade e qualidade de serviço.
A Sotérmica Ibéria está também localizada em Madrid, com um escritório no Campo das Nações, com capacidade
para reunir os parceiros de negócio, dar-lhes formação e organizar conferências, uma ferramenta essencial para
incrementar a proximidade com o cliente.
Sobre a marca LLUMAR
LLumar é uma linha de produtos Solutia Performance Films., o maior fabricante de películas de alta performance
para vidros a nível mundial, para os mercados comercial, residencial e automóvel. Conta com mais de 50 anos de
experiência reconhecida pela sua área de investigação e tecnologia, excelência em fabricação, distribuição
globalizada e qualidade.
A Solutia Performance Films é o único fabricante de películas para vidros que produz todos os componentes para os
seus produtos nas suas instalações, possuindo um leque alargado de tecnologias.
Na Europa a Solutia Performance Films é Certificada pelo BSI (British Standards Institute) de acordo com a ISO
9001:2000 (certificado nº FM 35957), e pela TÜV Süd Alemã, de acordo com a DIN EN ISSO 9001:2000 (Certificado
nº 12 10028496 TMS).

Para mais informações contactar:
Communication Manager: Jorge Borges
E-mail:
marketing@sotermica.pt
No caso de publicação, por favor, contacte-nos. Obrigado!

