
            
 
 

 
 

Man Protection Cursus Car Tinting  
 
 
Het tinten/blinderen van autoruiten van personenauto’s en bedrijfswagens! 
Een auto glasfolie geeft uitstraling, privacy en warmte en/of UV-wering.  
Als officiële LLumar distributeur in Nederland, werken wij alleen met folies van dit bekende 
merk. LLumar raamfolie staat voor hoogwaardige kwaliteit en een lange levensduur.  
 
Man Protection biedt een basis workshop ‘car windowtinting’ aan onder leiding van één van 
onze monteurs. Onze monteurs beheersen de juiste technieken en zijn al meer dan 15 jaar 
werkzaam in deze branche.  
De montage technieken worden uitgelegd en gedemonstreerd, waarna de technieken 
gezamenlijk zullen worden geoefend op autoruiten. 
 
Details cursus: 
Duur:   De cursus bestaat uit 1 dagdeel.  

Bij voorkeur een ochtend van ± 09.00-12.30 uur. 
Datum:   In overleg. (Met uitzondering van het voorjaar/zomer) 
Locatie:   G.G. Schipperstraat 28 te De Rijp. 
Montage:  Oefening op een Vito achterruit. (Staat bij ons op een bok in de loods) 

Het is wat ons betreft ook mogelijk om te oefenen op de ruiten van de 
auto waarmee u naar onze locatie komt. 

Inclusief:  Gebruik van LLumar automotive films en tools, thee/koffie. 
Aantal :   Max. 2 personen. 
Prijs:    Gratis bij afname van 3 rollen automotive folie naar keuze. 

(30m lengte per rol) 
   Vraag naar onze prijslijst voor de rolprijzen. 
 
   € 250,00 exclusief 21% BTW, zonder afname van folie. 
 
Betalingswijze:   Vooruit per bank of contant. 
 
Mocht u geïnteresseerd zijn in deze cursus, kunt u geheel vrijblijvend contact met ons 
opnemen via email of telefoon. 
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