
CERAMIC COAT

ΑΟΡΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κάποιες φορές εμφανίζεται ένα προϊόν
που επαναπροσδιορίζει την βιομηχανία

5ετή εγγύηση



Η Williams είναι μια από τις πρωτοπόρες ομάδες της Formula 1. Ιδρύθηκε το 1977 από τον Frank Williams και
τον Patrick Head. Η εταιρία έχει κερδίσει 16 FIA Παγκόσμια Πρωταθλήματα τα τελευταία 30 χρόνια. Εννιά από
αυτά, είναι Πρωταθλήματα Κατασκευαστών σε συνεργασία με τις Cosworth, Honda και Renault. Οι υπόλοιποι
επτά τίτλοι, είναι Πρωταθλήματα Οδηγών. Έχουν κατακτηθεί από τους Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, 
Nigel Mansell, Alan Prost, Damon Hill και Jacques Villeneuve.

Η εταιρία μας απασχολεί 470 άτομα, σε εγκαταστάσεις 400.000 τετραγωνικών μέτρων στην καρδιά της
Βρετανικής κοιλάδας Motorsport Valley στο Oxfordshire.

Από το 1977, έτος ιδρύσεως μας, καταφέραμε να γίνουμε μια σημαντική επιχείρηση στο διεθνές στερέωμα. Τα
επιτεύγματα μας, χάρισαν στον ιδρυτή της εταιρίας μας Frank Williams, τις ανώτατες τιμητικές διακρίσεις του
τίτλου του Ιππότη το 1999 στην Μεγάλη Βρετανία και τον τίτλο της Λεγεώνας της Τιμής στην Γαλλία.
Η Williams έχει βραβευθεί δύο φορές σε εταιρικό επίπεδο από τα Βραβεία της Βασίλισσας της Μ. Βρετανίας στον
τομέα εξαγωγών. Σήμερα είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα ονόματα στο παγκόσμιο αθλητικό
στερέωμα. 



• Σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδας και βασιζόμενοι στις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς η
Williams F1 Team δημιούργησε ένα υλικό το οποίο πια είναι διαθέσιμο και για τον απλό
καταναλωτή

• Σε μια στρατηγική συνεργασία με την Autoprotect, η Williams F1 Team δημιούργησε ένα
προϊόν κεραμικής επίστρωσης για το χρώμα του αυτοκινήτου, που ενώ είναι φιλικό προς το
περιβάλλον συνδυάζει και εξασφαλίζει:

– Προστασία του χρώματος του οχήματος
– Αντοχή στην εξωτερικές θερμοκρασίες και μείωση αυτών
– Προστασία από γρατσουνιές και εξωτερικά σώματα
– Προστασία από ρετσίνι δέντρων
– Προστασία από ακαθαρσίες πουλιών
– Προστασία από οξέα ή καυστικά χημικά.
– Προστασία από την σκόνη και βρωμιά

• Η παραπάνω προστασία δεν περιορίζεται μόνο στις μεταλλικές επιφάνειες του αυτοκινήτου, 
αλλά ακόμη και στις ζάντες του!!!

• Και όλα αυτά με εγγύηση για περίοδο 5 ετών!

• Με την Williams F1 να έχει δοκιμάσει το προϊόν για χρόνια στις πίστες της F1 στις πιο
σκληρές συνθήκες οδήγησης.

Προστασία Χρώματος 3ης γενιάς

* Η εγγύηση δεν περιλαμβάνει τις ζάντες του αυτοκινήτου



Σύγκριση προϊόντων

Το Williams F1 Team Ceramic Coat αφορά τα καινούρια οχήματα ή οχήματα τα οποία μόλις έχουν
υποστεί ριζική φανοποιεία (επαναχρωματισμός του οχήματος)  

Το Williams F1 Team Ceramic Coat δένει με το χρώμα του οχήματος σχηματίζοντας μία γυάλινη
κρυσταλλική επιφάνεια εξαιρετικής αντοχής.

Μετά την τοποθέτηση του Williams F1 Team Ceramic Coat δεν χρειάζεται πια τίποτα άλλο για το
χρώμα του αυτοκινήτου παρά μόνο ένα ελαφρύ πλύσιμο. 

Το Williams F1 Team Ceramic Coat βοηθάει το αυτοκίνητο να μην λερώνεται εύκολα και η σκόνη να
γλιστράει από πάνω του.

Το Williams F1 Team Ceramic Coat είναι φιλικό με το περιβάλλον εύκολο στην τοποθέτηση και δίνει
την μέγιστη προστασία στην εξωτερική εμφάνιση του αυτοκινήτου.

ΕγγύησηΕγγύηση 5 5 ετώνετών –– ΠροστασίαΠροστασία 5 5 αστέρωναστέρων

Προστασία κατά Williams F1 Προϊόντα με
κερί

Προϊόντα με
σιλικόνη

Προϊόντα με
πολυμερ/ά

υλικά

Ηλιακής Ακτινοβολίας ☼☼☼☼☼ ☼ ☼☼ ☼☼☼

Υπεριώδης Ακτινοβολίας ☼☼☼☼☼ ☼ ☼☼ ☼☼☼

Παγετό – Χιόνι ☼☼☼☼☼ ☼☼ ☼☼ ☼☼☼

Ακραίες Θερμοκρασίες ☼☼☼☼☼ ☼☼ ☼☼ ☼☼☼

Οξέα – Όξινη Βροχή ☼☼☼☼☼ ☼ ☼☼ ☼☼☼

Υδρογονάνθρακες (καυσαέρια αυτοκινήτων) ☼☼☼☼☼ ☼ ☼ ☼☼

Φιλικότητα προς το περιβάλλον ☼☼☼☼☼ ☼ ☼☼ ☼☼☼

Καθαριστικά - Διαλυτικά ☼☼☼☼☼ ☼☼ ☼☼ ☼☼



Το Williams F1 Ceramic Coat 
προσφέρει στον πελάτη:

– Προστασία του χρώματος του οχήματος από τις καιρικές συνθήκες
– Αντοχή στην εξωτερικές θερμοκρασίες και μείωση αυτών
– Προστασία από γρατσουνιές και εξωτερικά σώματα
– Προστασία από ρετσίνι από δέντρα
– Προστασία από ακαθαρσίες πουλιών
– Προστασία από οξέα ή καυστικά χημικά καθαριστικών
– Προστασία από την σκόνη και βρωμιά
– 5 ετή γραπτή εγγύηση
– Έχει την υποστήριξη της Williams
– Δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση έκτος από πλύσιμο

Επίσης διαθέτουμε πρόγραμμα εσωτερικής προστασίας του οχήματος (ύφασμα ή δέρμα) με ετήσια εφαρμογή

Η εταιρεία Ultimotive Ltd έχει την αποκλειστική άδεια διαθέσεως των προϊόντων της Williams F1 για την φροντίδα αυτοκινήτων.
Η εταιρεία Autoprotect είναι ο αποκλειστικός διανομέας της ως άνω εταιρείας για τα προϊόντα της

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στα:
Τηλ: 210 8931 669 Φαξ: 210 9609 581 www.apahellas.gr Email: info@apahellas.gr

Το περιεχόμενο της παρούσας εκδόσεως βασίζεται στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες κατά την στιγμή της εκτύπωσης.
Το λογότυπο και λοιπές αναφορές και φωτογραφίες αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Williams Grand Prix Engineering Limited (WGPE) ©

http://www.apahellas.gr/
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