
 

 

Propunere de cooperare 
de la producătorul de accesorii auto 

 

 
 

Compania NataNiko începând cu anul 2002 este protectii pentru praguri, praguri interioare 
protectie portbagaj inoxidabil, precum și autocolante pentru  prag și bara de protecție cu film 3D 
carbon. 

Calitatea produselor este asigurată numai cu cele mai bune materiale - din oțel inoxidabil de 
calitate înaltă și marce scotch 3M VHB (SUA) și Lohmann (Germania). 

Suntem bucuroși să vă oferim produse de trei tipuri: «Individual(Standart)», «Premium», 
«Elite». 

Producția clasului «Individual(Standart)» (acoperiri pentru praguri) - 
aceasta este o linie de produse caracterizată printr-o calitate ridicată la un preț scăzut și oferă un 
aspect unic și    practicare în exploatare. 

Producția clasului «Premium» (praguri, praguri interioare, bara de protecție, bara 
de protecție cu îndoire) - se disting cu un aspect exclusiv și designul unic. Clienții noștri sunt atrași 
de ele cu funcția lor de protecție la îmbarcarea și aterizarea pasagerilor , precum și ca element de 
tuning. 

Producția clasului «Elite» (praguri, bara de protecție cu îndoire  dublă)– produse 
din oțel decorativ inoxidabil italian de cea mai înaltă calitate, cu un model unic. 

 
Autocolante pe praguri și bara de protecție a mașinei din film 3D de carbon– sunt 

protectate pentru a proteja vopseaua și oferă un aspect exclusiv a mașinii dvs. 
Oferim produsele noastre numeroaselor dealeri de auto, magazine online și studiouri de tuning 

din țările CSI, Europa, SUA, Canada și Israel. Compania noastră este un participant regulat la auto 
salonul  internațional SIA  - produsele sunt  prezentate la expoziții, recunoscute ca fiind cele mai bune 
în domeniul tunării automobilelor și  repetat acordate cu diplome , pentru înaltă calitate. În 2010, 
NataNiko a primit un premiu și o diplomă "TOP-9" a celor mai bune companii din industrie. Toate 
produsele au un număr de brevete și certificate emise de Ministerul Dezvoltării Economice și 
Comitetul Tehnic de Standardizare. 

Suntem singura companie din Ucraina care oferă partenerilor săi , peste o mie de fotografii cu 
coduri de produs pentru vizualizarea produselor. Compania noastră are cel mai mare depozit de 
produse finite din Europa. Oferim mostre gratuite de produse cu cabină 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Individual(Standart) 
Protectii pentru praguri. 
 
 Oțel inoxidabil cu o grosime de 0,4 mm. 
 Inscripția pe 2 praguri frontale,este aplicată prin 

metoda de măcinare 
 Suprafața este mată. 
 Bandă dublă Lohmann (Germania). 
 Instalare simplă și ușoară. 
 Rezistență la deteriorări mecanice. 
 Cutie de culoare albă. 
 
 

Premium  
Protectii pentru praguri. 
 
(la cererea clientului, produsul este acoperit cu 

film de carbon) 
 
 Oțel puternic dopat inoxidabil cu o grosime de 0,5 

mm. 
 Inscripția de pe suprafețele din față și din spate se 

aplică prin metoda de măcinare. 
 Suprafața este combinată (lucioasă-mată). 
 Bandă dublă 3M VHB (SUA) sau Lohmann 

(Germania). 
 Instalare simplă și ușoară. 
 Cutie galbenă 
 
 
Premium  
Protectii pentru praguri. 
 
 (la cererea clientului, produsul este acoperit 

cu film de carbon) 
 
 
 Oțel puternic dopat inoxidabil cu o grosime de 0,5 

mm. 
 Inscripția pe suprafețe se aplică prin metoda de 

măcinare. . 
 Include două plăcuțe care sunt fixate pe pragurile 

interioare din plastic ale mașinii. 
 Suprafața este combinată (lucioasă-mată). 
 Bandă dublă 3M VHB (SUA) sau Lohmann 

(Germania). 
 Instalare simplă și ușoară. 
 Cutie galbenă 
 
 



 

 

 Universale 
Protectii pentru praguri.  
 
 
 Oțel puternic dopat inoxidabil  
 Inscripția pe suprafețe se aplică prin metoda de 

măcinare. 
 Include două suprapuneri. 
 Bandă dublă Lohmann (Germania). 
 Cutie de culoare albă. 
 
 Fabricat în două dimensiuni: 
• 507mm x 31mm-2 buc. 
• 545mm x 45mm-2 buc. 
 
 

Premium 
Protectie portbagaj. 
 
(la cererea clientului, produsul este acoperit 
cu film de carbon) 
 
 
 Oțel puternic dopat inoxidabil cu o grosime de 0,8 

mm. 
 Suprafața este mată. 
 Bandă dublă 3M VHB (SUA) sau Lohmann 

(Germania). 
 Instalare simplă și ușoară. 
 Cutie galbenă 
 
 
 

Premium 
Protectie portbagaj. 
 
(la cererea clientului, produsul este acoperit 
cu film de carbon) 
 
 Oțel puternic dopat inoxidabil cu o grosime de 0,8 

mm. 
 Acoperirea cu îndoit închide marginea barei de 

protecție, protejând suprafața de zgârieturi.  
 Bandă dublă 3M VHB (SUA) sau Lohmann 

(Germania). 
 Instalare simplă și ușoară. 
 Cutie galbenă 
 
 
 
 



 

 

Elite 
Protectii pentru praguri. 
 
  Oțel inoxidabil decorativ cu relief exclusiv, 

grosimea de 0,6 mm. 
 Bandă dublă 3M VHB (SUA) sau Lohmann 

(Germania). 
 Instalare simplă și ușoară. 
 Cutie galbenă 
 
 
 

Elite 
Ornament protectie portbagaj 

«DOUBLE». 
 
 Fabricat din două foi de oțel inoxidabil 

decorativ, lipit împreună și are un relief exclusiv, 
grosimea de 1,1 mm. 

 Bandă dublă 3M VHB (SUA) sau Lohmann 
(Germania). 

 Instalare simplă și ușoară. 
 Cutie galbenă 

 
 Autocolant pe praguri si bară de protectie din film 3D  

Carbon. 
  

 Proiectat pentru a proteja vopselele lăcuite 
 Fabricat în culoarea negră și gri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

Există mai mult de două mii de articole de producții , care sunt în mod constant refăcute. 
Pentru disponibilitate și sortiment, vă rugăm să contactați managerii noștri. 
Pentru mai multe informații, vizitați http://www.nata-niko.com 
Oferim materiale foto gratuite și mostre de produse cu o cabină. Creăm o rețea de 

distribuitori. 
 
 
 
 
 

Compania «NataNiko» 
http://www.nata-niko.com 

E-mail: info@nata-niko.com 
+38(044) 599-57-31 
+38(067) 405-79-91 

Ucraina, Kiev 
Str. Voscresensca 14-є, biroul 1. 


