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A NataNiko társaság 2002 óta gyárt küszöbvédőket, belső karbon borítású küszöbvédőket, 
rozsdamentes acél hátsó lökhárítóvédőket, küszöbvédő matricákat valamint 3D karbon fóliából 
készült lökhárítókat. 

A termék minőségét az olyan legkiválóbb anyagok biztosítják — mint az erősen ötvözött 
rozsdamentes acél és 3М VHM (USA) valamint Lohmann (Németország) márkájú ragasztószalag.  

Örömmel ajánljuk szíves figyelmükbe három különböző «Individual(Standart)», 
«Premium» és «Elite» termékünket: 

 

«Individual(Standart)» osztályú termékek (küszöbvédők) - egy olyan 
termékcsalád, amelyet alacsony ár mellett kiváló minőség jellemez, valamint egyedi megjelenést ad 
és praktikusan használható. 

«Premium» osztályú termékek (küszöbvédők, belső küszöbök, lökhárítóvédők, 
hajlított lökhárítóvédők) - exkluzív külső megjelenésükkel és egyedi tervezésükkel tűnnek ki. 
Ügyfeleink figyelmét az utasok be- és kiszállása alatt történő biztonsági funkciói, valamint tuning 
elemei keltik fel. 

«Elite» osztályú termékek (küszöbvédők, «DOUBLE» hajlított lökhárítóvédők) – a 
legmagasabb minőségű utánozhatatlan mintázatú olasz díszes rozsdamentes acélból készültek,  

Küszöbvédő matricák valamint 3D karbon fóliából készült lökhárítók – festés- és 
lakburkolat-védelmi céljára szolgál, valamint exkluzív megjelenést biztosít gépjárművének. 

 
Termékeinket a FÁK-országok, Európa, USA, Kanada és Izrael számos autókereskedőinek, 

internetáruházainak, tuning műhelyeinek szállítjuk. Vállalatunk a SIA nemzetközi autószalon 
állandó résztvevője – a kiállításokon bemutatott termékeink az autó tuning szférában a 
legismertebbek közé tartoznak és nem egyszer kaptak kitüntetést a magas szintű minőségükért. 
2010-ben a NataNiko megszerezte az iparág „TOP 9” legjobb vállalatainak járó díját és 
elismerését. Az egész termékcsoport szabadalmazott valamint rendelkezik a Gazdaságfejlesztési 
Minisztérium és a Szabványügyi Technikai Bizottság által kiadott összes szükséges hatósági 
bizonyítvánnyal. 

Az egyetlen olyan vállalat vagyunk, amelyik a termékei vizualizációja céljából több mint ezer 
termékkóddal ellátott fényképet biztosít partnerei számára. Cégünk a legnagyobb késztermék 
raktárral rendelkezik Európában. Térítésmentesen, állvánnyal együtt biztosítunk termékmintát.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Individual(Standart) 
Küszöbvédő. 

 0,4 mm vastagságú rozsdamentes acél. 
 A 2 elülső küszöbvédőn lévő írás csiszolás 

útján kerül fel. 
 Matt felület. 
 Kétoldalas Lohmann (Németország) 

ragasztószalag. 
 Felhelyezése egyszerű és könnyű. 
 Ellenálló a mechanikai sérülésekkel szemben. 
 Fehér színű csomagolás. 

 

Premium  
Küszöbvédő. 
 
(az ügyfél kívánságának megfelelően a 
terméket karbon fóliával vonjuk be) 
 

 0,5 mm vastagságú erősen ötvözött 
rozsdamentes acél. 

 Az elülső és hátsó küszöbvédőkön lévő írás 
csiszolás útján kerül fel. 
Kombinált felület (fényes - matt). 

 3M VHB (USA) vagy Lohmann (Németország) 
kétoldalas ragasztószalag. 

 Felhelyezése egyszerű és könnyű. 
 Sárga színű csomagolás. 

 
 

 
Premium  
Belső küszöbvédő. 
 
(az ügyfél kívánságának megfelelően a 
terméket karbon fóliával vonjuk be) 

 
 0,5 mm vastagságú erősen ötvözött 

rozsdamentes acél. 
 A küszöbvédőkön lévő írás csiszolás útján kerül 

fel. 
 A szett két küszöbvédőt tartalmaz, amelyek a 

gépkocsi beltéri műanyag küszöbeire 
helyezendőek fel. 

 Kombinált felület  
(fényes - matt). 

 3M VHB (USA) vagy Lohmann (Németország) 
kétoldalas ragasztószalag. 

 Felhelyezése egyszerű és könnyű. 
 Sárga színű csomagolás. 

 



 Univerzálisak 
Küszöbvédő. 

 
 Erősen ötvözött rozsdamentes acél. 
 A küszöbvédőkön lévő írás csiszolás útján kerül 

fel. 
 A szett két küszöbvédőt tartalmaz. 
 Lohmann (Németország) kétoldalas 

ragasztószalag 
 Fehér színű csomagolás. 

 
Két méretben készül: 
• 507mm x 31mm-2 db. 
• 545mm x 45mm-2 db. 
 
 
 
 
 

Premium 
Lökhárítóvédő. 
 
(az ügyfél kívánságának megfelelően a 
terméket karbon fóliával vonjuk be) 

 
 0,8 mm vastagságú erősen ötvözött 

rozsdamentes acél. 
 Matt felület. 
 3M VHB (USA) vagy Lohmann (Németország) 

kétoldalas ragasztószalag. 
 Felhelyezése egyszerű és könnyű. 
 Sárga színű csomagolás. 

 
 
 

Premium 
Hajlított lökhárítóvédő. 
 
(az ügyfél kívánságának megfelelően a 
terméket karbon fóliával vonjuk be) 
 

 0,8 mm vastagságú erősen ötvözött 
rozsdamentes acél. 

 A hajlított peremvédő letakarja a lökhárító 
peremét, a ezzel védelmet biztosít a 
karcolásokkal szemben. 

 Matt felület. 
 3M VHB (USA) vagy Lohmann (Németország) 

kétoldalas ragasztószalag. 
 Felhelyezése egyszerű és könnyű. 
 Sárga színű csomagolás. 



Elite 
Küszöbvédő. 

 
 0,6 mm vastagságú dekoratív rozsdamentes 

acél exkluzív domborzattal. 
 3M VHB (USA) vagy Lohmann (Németország) 

kétoldalas ragasztószalag. 
 Felhelyezése egyszerű és könnyű. 
 Sárga színű csomagolás. 

 
 
 

Elite 
«DOUBLE» hajlított lökhárítóvédő. 
 

 1.1 mm vastagságú, kettő dekoratív 
egymáshoz rögzített rozsdamentes 
acéllemezből készült, exkluzív domborzatú. 

 3M VHB (USA) vagy Lohmann (Németország) 
kétoldalas ragasztószalag. 

 Felhelyezése egyszerű és könnyű. 
 Sárga színű csomagolás. 

 
Küszöbvédő matricák valamint 3D karbon fóliából készült 

lökhárítók. 
 

 Festés- és lakburkolat-védelmére való. 
 Fekete és szürke színben készül. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Termékpalettánk több mint kétezer darabból áll, és folyamatosan bővül.  
A rendelkezésre álló termékekkel és választékkal kapcsolatban kérjük, forduljon 

menedzsereinkhez.  
Részletesebb információt társaságunk weboldalán találhat http://www.nata-niko.com 
Fényképeket és termékmintákat állvánnyal együtt biztosítunk. Nyitottak vagyunk szélesebb 

kereskedőhálózat kialakítására. 
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