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 700,- 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 1800,- 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
| od 4600,- dle typu auta a znečištění
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!

EXTERIÉR
mytí bez vysušení (10 min)
(předmytí hrubých nečistot včetně podběhů, mytí aktivní pěnou,
tekutý vosk, mytí kol, odstranění hmyzu z přední části vozu)

99,-

mytí s vysušením (20 min)
(předmytí hrubých nečistot včetně podběhů,mytí aktivní pěnou,
tekutý vosk, mytí kol, odstranění hmyzu z přední části vozu,
vysušení vozu včetně mezidveřních prostorů)

200,-

mytí s vysušením a aplikací křemičitého sealantu (30 min)
- ochrana laku až 4 měsíce (obsahuje mytí s vysušením, chemické
čištění ALU kol, dekontaminaci vozu včetně mezidveřních prostorů)

400,-

křemičitý sealant (1 hod)
(umytí vozu s vysušením a následná aplikace sealantu, který
má výdrž 4 měsíce, dokonale odvádí vodu a nečistoty chrání
lak proti ÚV záření

500,-

exklusiv (ochrana laku 10 až 12 měsíců)

od 2400,-

(POLYMEROVÉ ošetření laku zahrnuje základní mytí + ruční
nanášení polymerové nano ochrany laku, konzervace vnějších
plastových dílů a pneumatik, chemické čistění alu kol
POLYMEROVÉ OCHRANA
- Vynikající odolnost vůči zvětrávání a ÚV záření
- Jasný lesk lakovaných povrchů
- Odpuzuje vodu a nečistoty
- Zabraňuje vzniku kamene
- Zjednodušuje následné čištění a péči
- Odolné vůči rozpouštědlům, kyselinám i zásadám
Tvrdý japonský vosk (ochrana laku 10 až 12 měsíců)
(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 doba ochrany je 12 měsíců)

od 2000,-

Impregnace střechy kabrioletu (dle stavu a znečištění)
(čištění textilní střechy, umytí vozu s vysušením, chemické
čištění kol, čištění oken, příprava na impregnaci střechy,

od 3000,-

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

RENOVACE LAKU
odřeniny a škrábance (na počkání)
renovace jednoho dílu karosérie
odstranění nálepek a polepu + rozleštění (dle velikosti a množství)

od 100,od 1000,od 300,-

Renovace laku celého vozu (sleva na vosk / polymer 50%)
od 5000,(dekontaminace vozu, chemické čištění kol, zbavení polétavé rzi,
oblepení platových částí, příprava laku na renovaci, renovace laku,
následné mytí, oživení plastů a pneumatik, příprava na předání vozu)
POZOR - je nutné předem přijet na prohlídku laku!

MOTOR
Celý proces
(odmaštění, vyčistění a konzervace, mytí spodní části kapoty
a následné spláchnutí celého vozu vodou)
POZOR! Motor se myje na vlastní riziko zákazníka!

300,-

OSTATNÍ SLUŽBY
Renovace světel (1 ks)

400,-

(zbavení starého laku ze světla, leštění světla, opláchnutí přední
části vozu, ošetření světla ÚV ochranou - zabraňuje žloutnutí světla)
Detailní mytí
(předmytí 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)

od 600,-

Mytí podvozku za použití nájezdu (dle stavu znečištění)

od 300,-

Desinfekce klimatizace

500,-

Desinfekce automobilu (1 hod)
(desinfekce interiéru vozidla - prosím aby auto mělo aspoň 1/4 PHM
z důvodu nastartovaného automobilu kvůli recirkulaci vzduchu)

900,-

