
TOP-INT

INTERIÉR

KLASIC (3 hodiny)´

 - Umytí vozu s vysušením + vysátí celého vozu včetně zavazadlového prostoru. Čištění palubní desky 
včetně vnitřních plastových 

dílů + čištění oken, ošetření a oživení plastových částí s půlroční ochranou, impregnace pneumatik              

                                                                                                                | od 800,- dle typu auta a znečištění 

TOP (8 hodin)

 - Umytí vozu s vysušením, chemické čistění ALU kol, důkladné čistění palubní desky a všech plastových 
dílů, vysátí celého vozu. Dále strojní čištění sedadel, stropnice, podlahy, koberečků, polstrování dveří a 
zavazadlového prostoru + čištění oken. KŮŽE: vyčištění, ošetření, impregnace, ošetření a oživení 
plastových částí s půlroční ochranou, impregnace pneumatik   

                                                                 

                                                                                                                | od 1950,- dle typu auta a znečištění

DELUXE (14 hodin)

 - Umytí vozu s vysušením, chemické čistění ALU kol, důkladné čistění palubní desky a všech plastových 
dílů, vysátí celého vozu strojní čištění sedadel, stropnice, podlahy, koberečků, polstrování dveří a 
zavazadlového prostoru, čištění oken, impregnace pneumatik, 

KŮŽE: Vyčištění, ošetření + impregnace. 

Aplikace keramické ochrany sedadel, čalounění, kůže, platových částí výdrž ochrany až 12 měsíců                

                                                                         

CO VÁM TO PŘINESE:

- Interiér se bude méně špinit

- Bude odpuzovat vodu

Keramika ze všech povrchů bude odpuzovat vodu a nečistoty se nemají moc čeho chytit. Ochráníte 
kožené a látkové čalounění, i koberečky a to až na 12 měsíců. Nebude vás tolik trápit vylitá káva!

                                                                                                              | od 5950,- dle typu auta a znečištění

EXTERIÉR

MYTÍ AUTA BEZ VYSUŠENÍ (10 min)                                                                                             150,-

Před mytí hrubých nečistot včetně podběhů, mytí aktivní pěnou, tekutý vosk, opláchnutí kol, odstranění 
hmyzu z přední části vozu)

MYTÍ AUTA S VYSUŠENÍM (20 min)                                                                                              350,-

Před mytí hrubých nečistot včetně podběhů, mytí aktivní pěnou, tekutý vosk, chemické mytí kol, 
odstranění hmyzu z přední části vozu, vysušení vozu včetně mezidveřních prostorů)  

DETAILNÍ MYTÍ                                                                                                                            od 700,-



Před mytí hrubých nečistot včetně podběhů, mytí aktivní pěnou, zbavení polétavé rzi, detailní mytí 
štětečkem, tekutý vosk, chemické čištění kol, impregnace pneumatik, odstranění hmyzu z přední části 
vozu, vysušení vozu včetně mezidveřních prostorů)

IMPREGNACE STŘECHY KABRIOLETU (dle stavu a znečištění)                                         od 3450,-  

Čištění textilní střechy, umytí vozu s vysušením, chemické čištění kol, čištění oken, příprava na impregnaci
střechy, impregnace střechy ve 3 vrstvách, a následná příprava na předání) 

- ochrana střechy 6 měsíců při nájezdu 3000 km v deštivém britském počasí!

- hydrofobní ochrana (voda se nevpíjí ale stéká)!

- ochrana proti vyblednutí a ÚV záření, zvýrazní barvu střechy

OCHRANA LAKU VOZU

KŘEMIČITÝ SEALANT (1 hod)                                                                                                           700,-    

Mytí vozu s vysušením a následná aplikace sealantu, který má výdrž 4 měsíce, dokonale odvádí vodu a 
nečistoty chrání lak proti ÚV záření

TVRDÝ JAPONSKÝ VOSK (ochrana laku 10 až 12 měsíců)                                                   od 2300,-  

Zahrnuje základní mytí, dekontaminaci vozu, konzervaci plastových dílu a pneumatik, chemické čistění 
ALU kol a ruční nanášeni tvrdého vosku. Tvrdý vosk s obsahem polymeru je odolný vůči kyselým dešťům, 
posypové soli, rozpouštědlům, vody do ostřikovačů, ÚV záření, fenomenálně odvádí vodu a nečistoty, 
dodá hluboký lesk 

KERAMICKÁ OCHRANA LAKU 

Keramická ochrana se ředí mezi nejpokročilejší metodu ochrany laku. Je chemicky odolná, mimořádně 
tvrdá, vytváří hydrofobní a samočistící vlastnosti. Následná péče o lak je snadnější a vzhled vozu 
atraktivnější. Nutno podotknout, že samotné aplikaci keramické ochrany předchází detailní mytí 
karosérie, chemická a mechanická dekontaminace laku, leštění laku dle stavu a požadovaného výsledku, 
kompletní odmaštění karoserie a pak teprve probíhá samotná aplikace keramického povlaku. Některé 
keramické povlaky se dají vrstvit a kombinovat pro dosažení lepšího výsledku a samotné životnosti. 
V případě keramické ochrany vždy volíme cestu osobní konzultace.

KERAMICKÁ OCHRANA             SAM 30000Km/2 roky                                                        4480,-

Je typ samostatného povlaku, který lze díky technologii „Self-Assembled Monolayer“, na které je založen, 
aplikovat jako jednu jedinou vrstvu, což zajišťuje účinnou chemicko-fyzikální ochranu na jakémkoli typu 
karosérie. Jakmile je aplikován na povrch, SAM spontánně vytvoří povlak díky chemické adsorpci a samo 
organizaci organických molekul složených z reaktivních „skupin hlav“ a vybraných „funkčních“ 



chemických skupin (funkcionalizovaných molekul), aby se dosáhlo nejlepší rovnováhy mezi fyzickou 
ochranou a hydrofobním výkonem.

KERAMICKÁ OCHRANA            BLINDO 75000Km/5 let                                                               7850,-

Vytváří ultra jemnou, průhlednou vrstvu, která zvyšuje hydrofobní vlastnosti povrchu. Je odolnější vůči 
přilnavosti solí (vápenec) a působení korozivních látek (déšť, soli, detergenty, atd.) Má také vetší 
chemickou stabilitu pro lepší trvanlivost v průběhu času.

Jeho inovativní receptura založená na komplexní pryskyřici s vysokou molekulovou hmotností, obsahující 
siloxanové „jádro“ s polyhedrální 3D „klecovou“ strukturou, zajišťuje efektivní stratifikaci, zlepšenou 
tuhost zesítění, tepelný odpor a vysokou ochranu a odolnost proti oděru, což je lepší k tradičním 
fyzikálním anorganickým povlakům. Díky své komplexní molekulární struktuře se po kontaktu s karosérii 
rychle spojí s povrchem (Nano-Link), který v kombinaci s novou technologií rychlého vytvrzování SFC 
nabízí uzavírací dobu pouhých 30 minut.

KERAMICKÁ OCHRANA           STC+HPC  90000/6 let                                                                 9450,-

Nanopovlak STC je permanentní nanokompozit, 70% fyzikální 30% chemická látka  

S- Silicon – Přesné prostorové uspořádání křemíku obklopené kyslíkem zaručuje dokonalou přilnavost 
k povrchu a účinnější ochranný štít.

T- Titanium – TiO2 (oxid titaničitý) je současné době nejvíce inovativní řešení pro povlaky díky své 
schopnosti samočištění a odolnosti vůči chemikáliím.

C- Ceramic coating -  Chemicko-fyzikální směs jedinečně kombinuje tvrdost a flexibilitu skleněné vrstvy, 
poskytuje vysoce reflexní skelný lesk, který trvá po celou dobu životního cyklu ošetření.

 

Nanopovlak HPC díky technologii „nano hydrogelového systému“ vytváří hydrofobní membránu 
s polymerní matricí složenou ze „stavebních bloků“, které tvoří mříže a přilnou přímo k povrchu při 
pokojové teplotě, čímž vytváří vysoce odolnou a elastickou vrstvu

HPC je odolný proti chemickým, solným a UV vlivům, které způsobují korozi a neodstranitelné skvrny, má 
také antifoulingové vlastnosti, jeho charakteristickým rysem je jeho anti statická a antifoulingová 
kapacita, takže auto zůstává delší dobu čisté. HPC povlak lze aplikovat samostatně nebo jako ochranný 
vrchní povlak na jiné povlaky. Tato membrána vytváří trojrozměrný hluboký lesk.

RENOVACE LAKU

ODŘENINY A ŠKRÁBANCE                                                                                                         cena dohodou  
ODSTRANĚNÍ NÁLEPEK A POLEPŮ                                                                                           cena dohodou 

OŽIVENÍ LAKU          zmizí až 25% škrábanců                                                                                       3500,-



Zahrnuje mytí vozu, čištění ALU kol, dekontaminaci laku, jednokrokové strojní leštění karosérie, 
impregnaci pneumatik.

DVOUKROKOVÉ LEŠTĚNÍ KAROSÉRIE         zmizí až 75% škrábanců                                        od 8000,-

Zvýrazní sytost barvy a lesk. Zahrnuje mytí vozu, čištění ALU kol, dekontaminaci laku, odstranění polétavé
rzi, zbavení asfaltu z karosérie, dvoukrokové strojní leštění karosérie, impregnaci pneumatik.

TŘÍKROKOVÉ LEŠTĚNÍ KAROSÉRIE         zmizí až 95% škrábanců                                        od 11000,-

Dá autu hluboký lesk a vzhled nového vozu. Zahrnuje mytí vozu, čištění ALU kol, dekontaminaci laku, 
odstranění polétavé rzi, zbavení asfaltu z karosérie, tříkrokové strojní leštění karosérie, korekci laku, 
impregnaci pneumatik. Doporučujeme volit s keramickou ochranou laku.

MOTOR

CELÝ PROCES                                                                                                                                350,-

odmaštění, vyčistění a konzervace, mytí spodní části kapoty a následné spláchnutí celého vozu vodou

POZOR! Motor se myje na vlastní riziko zákazníka!    

OSTATNÍ SLUŽBY

RENOVACE SVĚTEL (1 ks)                                                                                                          od 600,-

zbavení starého laku ze světla, leštění světla, opláchnutí přední části vozu, ošetření světla ÚV ochranou - 
zabraňuje žloutnutí světla

ODSTRANĚNÍ SMRKOVÉ SMŮLY                                                                                            20,-/KS


