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GOODWOOL

Od niedawna w naszej ofercie pojawił się wyjątkowy produkt, który idealnie odnajdzie się w garażu 
każdego właściciela supersamochodu. Pokrowiec Goodwool to najwyższej jakości produkt, który wiernie 
odwzorowuje konfigurację samochodu, eksponując sylwetkę samochodu dzięki trójwymiarowemu 
cyfrowemu odwzorowaniu warstw.
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Goodwool jest pierwszym pokrowcem samochodowym 
wykonanym z czystej Wełny Merino.

Włókno to ewoluowało przez tysiące lat aby zapewnić 
izolację i ochronę. Wełna jest najbardziej złożonym 
i uniwersalnym ze wszystkich naturalnych materiałów. 
Wełna Merino jest lekka, bardzo miękka i oddychająca.

Wełna Merino jest najbardziej higroskopijnym 
naturalnym włóknem na świecie; potrafi pochłaniać 
i uwalniać wilgoć aż do 35% swojej masy i nadal pozostać 
sucha w dotyku. Jest naturalnym wodoodpornym 
włóknem o właściwościach antybakteryjnych.

Obecność keratyny chroni wełnę i sprawia, że jest ona 
stabilna w wilgotnych jak i suchych warunkach 
klimatycznych. Posiada efekt pamięci kształtu: powraca 
do oryginalnej formy w czasie wysychania, bez zbędnych 
marszczeń.

WEŁNA

0 3



Wełna kontroluje zarówno rzeczywistą jak i względną 
wilgotność. Utrzymuje jej wartości wewnątrz 
samochodu na poziomie 40-60%, niezależnie od 
temperatury panującej na zewnątrz.

Wełna Bawełna Poliamid Poliakryl
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TKANINY TECHNICZNE

Mieszanka supercienkiego poliuretanu i elastanu 
oraz wysokiej jakości warstwa zewnętrzna łączy 
w sobie odporność i elastyczność aby idealnie 
dopasować się do kształtów każdego samochodu. 
Obróbka hydrofobowa sprawia, że tkanina jest 
odporna na wodę, kurz i zabrudzenia.
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W-TECH / WPRINT® ® 

Najwyższej jakości łączona tkanina posiada unikalne cechy wełny 
i najbardziej zaawansowaną wydajność tkanin technicznych.
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WYDAJNOŚĆ

Pokrowiec Goodwool to jedyny produkt na rynku wykonany z wysokiej jakości wełny 
Merino i tkaniny technicznej, który jest całkowicie szyty na miarę i w pełni konfigurowalny.

KONTROLA
WILGOTNOŚCI

OCHRONA
PRZED

ZARYSOWANIEM

PRZYJAZNY
BATERIOM

ODDYCHAJĄCA
TKANINA

ANTYSTATYCZNY EKOLOGICZNY

KONTROLA
TERMICZNA

ODPORNOŚĆ
NA ZABRUDZENIA

WYKONANY
WE WŁOSZECH

WODOODPORNY OCHRONA PRZED
KURZEM I PIASKIEM
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PROCES

Pokrowce Goodwool to innowacyjne rozwiązanie stworzone z myślą o właścicielach luksusowych 
samochodów, którzy szukają spersonalizowanych rozwiązań, dopasowanych do swoich potrzeb. Unikalna 
technologia pozwala na pełne odwzorowanie konfiguracji samochodu na pokrowcu. Na podstawie modeli 
3D zespół projektantów opracowuje sylwetkę samochodu, zachowując jego aerodynamikę i unikatową linię. 
Proces projektowania pokrowca jest w pełni cyfrowy i można go wykonać zdalnie bez wychodzenia z domu.
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Dzięki zastosowaniu bardzo wysokiej 
jakości materiału i najlepszej technice 
druku cyfrowego możliwe jest dokładne 
odtworzenie grafiki i oryginalnej 
kolorystyki z zachowaniem najwyższej 
dokładności. Dzięki temu pokrowiec 
może w pełni odwzorować oryginalną 
konfigurację samochodu.

Brak ograniczeń w konfiguracji projektu.
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Osoby zainteresowane zaprojektowaniem
pokrowca od podstaw prosimy o kontakt:

Łukasz Ernst
m: +48/ 537 978 542

e: lukasz.ernst@ferrarikatowice.pl


