
 

 

                                  Защо Профил Груп избра PARÀ 

Нашите клиенти заслужават най-доброто 

Tempotest® е най-голямата колекция платове за сенници на третото хилядолетие, включваща повече от 400 цвята и разработена, за да задоволи и най-

изтънчените вкусове. Благодарение на несравнимото качество името PARÀ  е станало нарицателно за слънцезащитни сенници – област, в която компания е 
световен лидер. Платове PARÀ използват Армани, Ферари и дори семейството на президента Барак Обама, като вътрешна украса на Белият дом. 

Tempotest®: 100 % качество, 100 % стил 

          UV лъчението е невидима част от слънчевата светлина, която достига до Земята. Лъчите UVA не оставят вредни 
последици за кожата, те са отговорни за тена. UVB лъчите обаче са канцерогенни, причиняват еритема и изгаряния. С цел 
да се избегнат непоправими увреждания по кожата, е необходимо да предприемем интензивни и превантивни мерки за 
защита. 
         Платът за защита от слънцето Tempotest® е в състояние да филтрира и следователно да елиминира ултравиолетовото 
излъчване: ефикасността на филтрация зависи от теглото на текстила, дебелината и цвета. Платът Tempotest® така или 
иначе винаги е в състояние да филтрира повече от 94% от UV радиацията. 

 

Tempotest® означава 100% „solution dyed” (цветът се съдържа в нишката) акрилни платове. Дейностите на 
научноизследователската и развойна дейност, направени от PARÀ с партньорство с DUPONT™, доведоха до създаването на 
изключително Teflon EXTREME® покритие на платове Tempotest®.  То гарантира водо и маслонепроникваемостта, правейки 
платовете Tempotest® устойчиви на замърсяване и мухъл. 
     

Tempotest® е синоним на дълъг живот на открито: платът Tempotest® не допуска избледняване на цвета при излагане на 
слънчеви лъчи. 
Високото качество на плата Tempotest® е постигнато благодарение на повече от 90 години опит в областта на текстилния 
бранш и от непрекъснати научни изследвания  и развитие, което винаги движи кампанията напред.  

 

 

HI-CLЕAN® .... И МРЪСОТИЯТА СЕ ОТМИВА САМА 

Платовете Tempotest® носят ползата на една завършваща нанометрична 
повърхностна обработка, разработена в партньорство с DUPONT™ Teflon®. 

Всички платове Tempotest® получават покритие, което образува 
молекулна бариера около всяко влакно, осигуряваща двойна защита на 
самопочистваща се система, която отблъсква мърсотията и мазните петна.  
      Водата се привлича от нанотехнологична бариера по нишките на 
плата, и лесно премахва остатъците от замърсявания. По същият начин, 
дъждът, подпомогнат от HI-CLEAN® технологията, отмива замърсяването. 
Платът остава непроменен, запазвайки своята красота и характеристики 
години наред.  

 

TEMPOTEST® Е КАЧЕСТВЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ДЪЛЪГ ЖИВОТ  

1. Гаранцията е валидна в продължение на 8 години и започва от датата на покупката. 
2. Гаранцията покрива само загубата на цвят и устойчивост на тъканта при нормално излагане на 

слънце, соленост и общи атмосферни фактори. 
3. Гаранцията покрива само плат Tempotest®. Всякакви допълнителни разходи за производство и 

монтаж на продукта, не се покриват от гаранцията.  
4. Гаранцията не покрива повреди, причинени от неправилна експлоатация, механично 

въздействие или умишлени повреди. 
5. Платът Tempotest® е компонент от завършен продукт. Гаранцията трябва да бъде изисквана от 

търговеца на дребно или монтажника, от които са закупени готовите продукти. 
6. Отговорността на PARÀ изрично се ограничава до тази гаранция. PARÀ си запазва правото да 

проверява предназначението на плата при предявяване на гаранция и да иска доказателство за покупката. 
7. В случай на доказан дефект на плата в рамките на гаранционният срок, PARÀ ще достави еквивалент на плата до 100% от 

стойността му до четири години от покупката му. През 5та и 6та години, PARÀ ще достави плат с 50% отстъпка. По време на 7ма и 
8ма години, PARÀ ще достави плата с 30% отстъпка. 

8. PARÀ не е отговорна за никакви съпътстващи разходи по подмяна на плата. Любезно молим клиентите винаги да изискват 
гаранционен сертификат.                                                                    

 


