
Great Protection 
Vi är Copter och vi håller din mobiltelefon säker. Vår teknik utvecklades ursprungligen för att 
skydda helikopterns rotorblad från slipning av ökensand. Nu skyddar den din enhet från repor, 
smuts, fingeravtryck och tappskador. Men Copter™ handlar inte bara om ION-härdat glas och 
självläkande uretanfilm. Copter™ betyder noggrann uppmärksamhet på detaljer, en hållbar 
produktion och intuitiv design så att alla konsumenter kan se till att deras enheter är säkra.  
Vi kallar detta Great Protection. 
 
Svenskt varumärke 
Att Copter grundades i Sverige är ingen slump. Sverige har fler smartphones per capita än något 
annat land i världen. Så vi har många enheter att skydda. Sverige är också känt för sina långa 
vintrar och stora vildmarken. Det är ett land för vandring, cykling, skidåkning och klättring. Detta 
innebär att våra produkter alltid har testats under hårda, verkliga förhållanden. Vi kan inte tänka 
på ett bättre land för att utveckla nya sätt att skydda din telefon. 
 
Vår teknik 
Copter™ är ett innovativt varumärke som fokuserar på att utveckla egen teknik som gör att vi kan 
ge alla våra kunder ett stort skydd. Vår FoU görs i Sverige och Kina och vi strävar kontinuerligt 
efter att göra våra produkter bättre. 
 
Copter Original Film 
Extremt hållbart material ursprungligen för militär användning. Självläkande, transparent och 
mycket mångsidig ger perfekt skydd och passform för alla mobila enheter. Känslan av glas, 
behåller din telefons originalkänsla. 
 
Copter ExoGlass™ 
Exoglass™ består av flera lager, dubbelt ION-härdat glas med 9H-hårdhet, HD-klarhet och oleofob 
nano-beläggning. Allt skydd du behöver utan att kompromissa med den ursprungliga känslan och 
den visuella kvaliteten på din enhet. 
 
Skyddet enkelt 
Vi har alltid konsumenten i fokus när vi skapar våra produkter. Vi vet att skyddet av deras mobila 
enhet är viktigt för våra konsumenter, men vi vet också att skyddet måste vara enkelt. Enkelt att 
välja, enkelt att installera och enkelt att använda. Vi har omarbetat vårt varumärke, produkter och 
kommunikation med det i åtanke. 
 
Enkelt att välja 

• Rensa meddelanden 
• Lätt att förstå produktportföljen 
• Rakt framförsäljningsstöd i butiken 

Enkel att installera 
• ExoGlass™ applikator i alla butiker 
• Applikationsguider 
• ExoGlass™ -produkter inkluderar Copter Frames för enkel applikation hemma 

Enkel att använda 
• Skydd med alla känslor av originalskärmen 
 
 



ExoGlass ™ applikator 
Great Protection kräver perfekt passform. 
ExoGlass™ applikatorn är kompatibel med alla våra ExoGlass™ produkter, både kurvade och platta. 
Det är därför alla våra produkter är lätta att applicera. Om kunder behöver hjälp kommer 
ExoGlass™ Applicator att få jobbet gjort. 
 
- Ökad kundnöjdhet 
- Konsekvent resultat 
- Längre livslängd 

 
Vår produktlinje 

 
COPTER ORIGINAL FILM - Skärmskydd 
TAGLINE: Självläkande skärmskydd som ursprungligen utvecklades för att skydda rotorbladen på 
helikoptrar. 
Copter Originalfilm är en tunn, flexibel och självläkande film för alla sorters skärmar. Den är 
tillverkad av ett extremt fjädrande material som ursprungligen utvecklats för att hålla rotorbladen 
på helikoptrar extra tåliga. Copter™ anpassade filmen för att skydda din smartphone och 
surfplatta, resultatet blev en ”osynlig” film som trots sin tunnhet ger ett starkt skyddande effekt. 
 

• Självläkande repskydd 
• Glasliknande känsla 
• Byggd efter militärstandard 
• Anti fingeravtryck 
• Hög transparens 

 
COPTER EXOGLASS ™ FLAT 
TAGLINE: ION-förstärkt planglas som skyddar din telefonskärm från repor och sprickor 
Extremt starkt planglas för smartphones och surfplattor. Skyddar skärmen på din enhet samtidigt 
som du behåller känslan på skärmen. Tillverkad av dubbel härdat glas ett för att skydda din skärm 
mot repor, slag och sprickor. 
 

• Dubbel härdat ExoGlass™ 
• Slag- och repskydd 
• Responsiv Touch 
• Högt ljusinsläpp 
• Kompatibel med applikatorn 
• Hög transparens  
• Kompatibel med Copter™ applikatorn 

 
 
 
 
 
 
 
 



COPTER EXOGLASS ™ CURVED 
TAGLINE: ION-förstärkt kurvat-glas som skyddar din telefonskärm från repor och sprickor 
Extremt starkt, kurvat glas för smartphones och surfplattor. Skyddar hela skärmen på din enhet 
samtidigt som du behåller känslan på skärmen. Böjd för osynlig passform samt tillverkad av 
dubbel härdat glas ett för att skydda din skärm mot repor, slag och sprickor. 
 

• Dubbel härdat ExoGlass™ 
• Slag- och repskydd 
• Responsiv Touch 
• Högt ljusinsläpp 
• Osynlig passform 
• Kompatibel med Copter™ applikatorn 

 
COPTER EXOGLASS ™ PRIVACY 
TAGLINE: ION-förstärkt privacy-glas med sekretessfiler-egenskaper, som både skyddar ditt 
innehåll från nyfikna samtidigt som den skyddar din telefonskärm från repor och sprickor. 
Extremt starkt glas med sekretessfilter, utformat för att hålla skador och oönskade ögon borta. 
Skyddar din enhet samtidigt som du behåller originalskärmens känsla. Glaset är kurvat för osynlig 
passform samt tillverkad av dubbel härdat glas ett för att skydda din skärm mot repor, slag och 
sprickor. 

• Sekretessfilter 
• Dubbel härdat ExoGlass™ 
• Slag- och repskydd 
• Responsiv Touch 
• Högt ljusinsläpp 
• Osynlig passform 
• Kompatibel med Copter™ applikatorn 

 
 
 


