
 GMC Film - Ön Cam Filmi

 Yenilikçi – Yüksek Kalite – İşlevsel

 GMC Film Araç cam filmleri; zarif bir tasarımla güneş ve ısı koruması, gizlilik koru-
ması sağlayan, yenilikçi, çok katmanlı, özel fonksiyonlu, yüksek dereceli ısıya dayanan, 
araçlar için özel olarak geliştirilmiş cam filmleridir.

 GMC Film Araç cam filmleri otomobiller için sadece bir aksesuar değildir. Özellikle 
araç içerisindeki insanları güneşin zararlı ışınlarından korumak, aracınızın değerini 
korumak, bütçenize katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Tüm GMC Film Araç cam 
filmleri UV ışınlarını %99 engeller ve aracın iç aksamlarını oluşabilecek zararlara karşı 
koruma altına alır. Aracınızın kaporta boya rengi ile mükemmel bir uyum sağlayarak 
mevcut ton alternatifleri ile aracınızın gövde hatlarını daha çok ön plana çıkartır.

 Tüm GMC Film Araç cam filmleri; çizilmeye karşı dayanıklı bir katman ve mükemmel 
netlik ile birlikte 3D Form‘a sahip muazzam bir sürüş deneyimi sunar.

 Ön Cam Filmi, GMC Film Araç cam filmleri serisinin sadece ön cama özgü özel üre-
tim cam filmidir.

 Solma, kalkma, kabarma, soyulma ve yanmaya karşı “ömür boyu garantilidir”.
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 Teknik Özellikler
- Çizilmeye karşı oldukça dayanıklı ve 
kaliteli ürünlerdir.
- Piyasadaki diğer ürünlerin aksine, 
polarize bir tabaka da içeren 5 
katmandan oluşur.
- Tüm GMC Araç cam filmleri ton fark etmeksizin güneşin kanserojen UV ışınlarını 
%99 oranında engeller.
- GMC Film bayilerinde yapılan 
tüm işlemler garanti belgesi ile size teslim edilir ve “ömür boyu garanti” altındadır.

 Uygulama Özellikleri
- GMC Cam Filmi, özel eğitimli teknisyenler tarafından profesyonel bir şekilde uygu-
lanır.
- Uygulama tozsuz ortam sağlayan kapalı bölmelerde yapılır.
- Aracın hiçbir parçası sökülmeden uygulanır.
- Aracınıza uygulama yapılırken özel teknikler kullanılır.
- GMC Araç Cam Filmleri “YANMAZ CAM FİLMİ” özelliğini taşıyan dünyadaki tek 
patentli markadır.
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 Garanti Süresi
 GMC Film Seramik Cam Filmi “ömür boyu garanti” altındadır.
Türkiye genelindeki bütün bayilerimiz de geçerli olan garanti belgesi ile size teslim 
edilir.

 Uygulama Süresi
 Aracınızın durumuna göre yaklaşık 4 saat sürmektedir.

 Eğitimli Personel
 GMC Film bayilerinde gerçekleştireceğiniz tüm uygulama hizmetleri, profesyonel 
eğitimini tamamlamış master teknisyenler tarafından titizlikle uygulanır.


