
WRAP TRAINING

Een DIE-HARD car wrappers zijn dát 
soort wrappers die een perfecte 
wrap kunnen afleveren met elk type 
en soort film en op wat voor voertuig 
dan ook. Zij hebben niet alleen 
kennis van substraten, films en 
lijmsoorten maar kennen ook alle 
risico’s en weten deze eenvoudig te 
omzeilen.

We kennen allemaal de mooie foto’s en filmpjes van perfect gewrapte 

voertuigen. Zo lijkt het althans. Een foto en filmpje kan aardig mooi 

’gepimpt’ zijn. Maar hoe is de wrap in het echt? Of na 2 maanden?

Goed en vakkundig wrappen is een vak.
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www.omega-skinz.com

Locatie van de training: Omega-Skinz fabriek (Grafityp), België

Maximaal aantal personen: 4 Duur training: 2 dagen  9:00 - 16:30

Inclusief: Lunch, drankjes + selectiepakket gereedschap

WRAPTRAINING
DUUR: 2 DAGEN

Meer informatie over elk onderdeel

vindt je op de volgende pagina

Veel car wrappers hebben het vak zichzelf aangeleerd of hebben ergens ooit 

een training gevolgd. Niks mis mee natuurlijk. Maar net zoals alles aan 

ontwikkeling onderhevig is, geldt dit ook voor autolakken en dus ook de 

zelfklevende films die daar op gemonteerd worden.

Ben jij al op de hoogte van de laatste montagetechnieken? Wil je weten of 

jouw werkwijze goed is en voldoet aan de fabrieksnormen van de 

foliefabrikant? Kan jij 100% garantie geven? Kennis is macht wordt vaak 

gezegd. En niets is minder waar. Wij geven jou die kennis en je kunt jezelf 

’ADMIRAL’ in de wrapindustrie noemen.

De Omega-Skinz vaktraining genaamd: ADMIRAL, is speciaal ontwikkeld om 

elke wrapper met enige ervaring de meest moderne installatietechnieken aan 

te leren zodat een perfecte wrap mogelijk is en alle montageproblemen 

voorkomen kunnen worden.

INTERESSANT:

Omega-Skinz heeft een 100% garantieconcept voor erkende wrappers met 

een ’OVERLORD’ status. Daarbij wordt alles vergoedt wanneer er zich een 

fabrieksfout voordoet. De OVERLORD status wordt verkregen wanneer je 

slaagt het examen van de OVERLORD training. Deze training kan pas gevolgd 

worden wanneer je de ADMIRAL training succesvol doorlopen hebt.

Dus aarzel niet en schrijf je in voor de ADMIRAL training.

DIE HARD CAR WRAPPER

DIT GAAN WE JOU LEREN:




