
VALUE ADDED SERVICES 
FOR THE BEST AUTOMOTIVE 

CARE AND PROTECTION



Cools car interior in less than 4 minutes
• 99.9% UV rejection
• Inspired by HRSI space technology
• Approved by the Skin Cancer Foundation 
• Shades 0% to 100% available
• Free door edge protection
• Lifetime warranty 

Available Packages: 
•    Platinum 
•    Front glass 
•    iFreeze

* This number presents Selective Infrared Rejection (SIRR) which is a measurement 

of solar infrared radiation (780-2500nm) not directly transmitted through glass.

Freeze the heat

Llumar - World’s No. 1  
Window Tinting Films

 للومار - أفالم العزل الحراري 
االولى في العالم

 يبرد المركبة من الداخل بأقل من ٤ دقائق
حماية من األشعة فوق البنفسجية بنسبة 99.9% 	 
 	HRSI مستوحى من تقنية الفضاء
معتمد من منظمة سرطان الجلد 	 
تتوفر كافة درجات التظليل من %0 الى 100% 	 
حماية لحواف األبواب مجانا 	 
ضمان مدى الحياة	 

الباقات المتوفرة:
الباقة البالتينية	 
الزجاج االمامي	 
اي فريز	 

 * يمثل هذا الرقم الرفض االنتقائي لألشعة تحت الحمراء )SIRR( وهو  مقياس 
   األشعة تحت الحمراء الشمسية )2500nm-780( التي ال تنتقل مباشرة من خالل الزجاج.

جّمد الحرارة



Llumar self healing film
• Scratch & crack-resistant clear coat
• High-gloss or matt 
• Superior optical clarity
• Defends against abrasions, nicks & scratches from insects, 

small road debris and sand
• Maximises future trade-in value
• 203.2 microns film thickness
• Available packages: 

-    Ultimate package 
-    Platinum package 
-    Diamond package 
-    One panel

World’s No. 1 Paint 
Protection Films

 أفالم حماية الطالء االولى 
في العالم

 للومار جالد ذاتي االصالحي 
طبقة شفافة مقاومة للخدش	 
متوفر بلمعان عالي او مطفي	 
 يحمي من الخدوش، الشقوق، فضالت الحشرات 	 

و االحجار المتطايرة على الطرقات 
يحافظ على قيمة السيارة عند البيع في المستقبل	 
السمك  	 
 الباقات المتوفرة:	 

 - باقة الحماية القصوى 
 - الباقة البالتينية
 - الباقة الماسية
- قطعة واحدة

Scotchgard protects leather and fabric interiors from 
spots and stains. It helps preserve the appearance 
of upholstery in cars. In addition, it protects from 
abaya and jean marks.

3M Scotchgard Leather  
& Fabric Protection

 3M ”سكوتش جارد” حماية 
القماش و الجلد

 “سكوتش جارد” لحماية القماش و الجلد الداخلي من 
البقع و االوساخ.  يساعد في الحفاظ على المظهر 

 الداخلي لسيارتك. باالظافة الى انه يحمي المقاعد من 
آثار القماش الملون مثل العباية و الجينز.

203.2 microns



Package includes
Llumar paint protection world’s no.1 film

• Self healing
• Scratch & crack-resistant
• High-gloss and matt
• Defends against abrasions,  

nicks & scratches from insects,  
road debris & sand

Llumar iFreeze world’s no.1 film
• 95% heat rejection 
• 99.9% UV rejection
• Inspired by HRSI space technology
• Approved by the Skin Cancer Foundation
• Shades from 0% to 100% available
• Lifetime warranty

3M Scotchgard
• Leather protection
• Fabric protection

Iguard Ultimate 
Protection Package

 باقة الحماية القصوى 
ذات التقنية العاليه

 تتضمن الباقة
للومار جالد ذاتي االصالحي

جالد ذاتي االصالح  	 
طبقة شفافة مقاومة للخدش	 
متوفر بلمعان عالي او مطفي	 
 يحمي من الخدوش، الشقوق، 	 

 الخدوش من الحشرات واالحجار 
الصغيرة على الطرقات 

أفالم العزل الحراري االولى في العالم
حماية من األشعة فوق البنفسجية بنسبة 99.9%   	 
 	   HRSI مستوحى من تقنية الفضاء
معتمد من منظمة سرطان الجلد	 
تتوفر كافة درجات التظليل من %0 الى 100% 	 
حماية لحواف األبواب مجانا	 
ضمان مدى الحياة	 

 3M سكوتش جارد” من“
حماية الجلد	 
حماية القماش	 
حماية المصابيح االمامية	 

• Full car wrap
• 228.6 microns film thickness

• Headlight protection
• Polishing & detailing

تجليد المركبة بالكامل	 
microns 228.6سمك  	 

 تلميع خارجي و تنظيف 	 
داخلي دقيق

Protection package includes
Llumar iFreeze World’s No.1 Film
• 95% heat rejection
• 99.9% UV rejection
• Inspired by HRSI space technology
• Approved by the Skin Cancer Foundation
• Shades from 0% to 100% available 
• Lifetime warranty

3M Scotchgard Protection
• Leather protection
• Fabric protection
• Headlight protection
• Polishing & detailing
• Door edge protection
• 3 Year warranty

Iguard Protection Package
 باقة الحماية ذات 

التقنية العاليه
 باقة الحماية تتضمن

للومار أفالم العزل الحراري االولى في العالم
عزل حراري بنسبة 95%   	 
حماية من األشعة فوق البنفسجية بنسبة 99.9%   	 
 	HRSI مستوحى من تقنية الفضاء
معتمد من منظمة سرطان الجلد	 
تتوفر كافة درجات التظليل من %0 الى 100% 	 
حماية لحواف األبواب مجانا	 
ضمان مدى الحياة	 

3M حماية “سكوتش جارد” من
حماية الجلد	 
حماية القماش	 
حماية المصابيح االمامية	 
تلميع خارجي و تنظيف داخلي دقيق	 
حماية حواف االبواب	 
ضمان لمدة 3 سنوات	 



• System X Diamond will repel dirt, oil, dust and road grime  

to provide incredible ease of care

• Protection from harmful environmental factors

• Long-lasting beauty with minimal maintenance

• Application versatility

• UV protection

Our facility is equipped for customise wheel 
rim painting, roof stripes, dream lines to any 
colour or shade you desire which will be one 
that complements the style of your vehicle as 
personalised.

System X Diamond Nano Ceramic 
Coating Customisation Job On Demand

لطالء النانو سيراميك 
System X Diamond نظام خدمة على حسب الطلب

 تقوم طبقة System X Diamond بصد األوساخ والزيوت واألتربة 	 
لتوفير رعاية سهلة ومظهر رائع

الحماية من العوامل البيئية الضارة	 
مظهر جميل يدوم لفترة طويلة مع ادنى حد من الصيانة	 
تنوع في أساليب التطبيق	 
حماية من االشعة فوق البنفسجية	 

تم تجهيز منشأتنا لطالء الرينجات و لتصميم كافة انواع 
الخطوط الرياضية و على حسب اللون والدرجة المطلوبة 

لتعكس شخصيتك الفريدة على سيارتك.



Repairing minor cosmetic damage   
wheel refurbishment, dent repair,  
and spot repair.

Smart Repair System نظام االصالح الذكي
 اصالح االضرار البسيطة للفرش الداخلي، 

البقع، الصدمات وخدوش الرنجات



For further information, call us on 04 401 2807

Al Tayer Motors Body Shop, Al Qouz, Dubai 
Phone: 04 373 6100

Premier Motors Service Centre, Mussafah, Abu Dhabi 
Phone: 02 513 9999

Sat –Wed 7:30am–5:30pm, Thursday 7:30am–1:30pm 
Friday Closed

www.dubai.ferraridealers.com 
www.abudhabi.ferraridealers.com

لمزيد من المعلومات، تواصل معنا على الرقم  2807 401 04


