OCHRONA LAKIERU
OCHRONA WNĘTRZA
ZMIANA KOLORU FOLIĄ

cena
od:

NOWOŚĆ:

60 zł

SPECJALIZACJA: OCHRONA LAKIERU SAMOCHODOWEGO
Skuteczne zabezpieczenie karoserii przed korozją i efektami działania środowiska
naturalnego oraz gwarancja wyjątkowej świeżości i doskonałego blasku pojazdu.
Wiek auta

3 LATA I STARSZE

0–3 LAT

POWŁOKA

Renu-A-Shine

Protect-A-Shine

Diamond Gloss

Z-Gloss Nano
Ceramic

TRWAŁOŚĆ

3 miesiące

6 miesięcy

1 rok

2 lata

*

**

***

****

POZIOM OCHRONY

cena:

499 zł

cena:

899 zł

cena:

1699 zł

cena:

3199 zł

OCHRONA WNĘTRZA INNER GUARD
cena
od:

Kompleksowa i długotrwała ochrona tapicerki przed wnikaniem płynów,
olejów i tłuszczów, wzmacniająca materiał i nadająca wnętrzu pojazdu
świeży i elegancki wygląd.

899 zł

OCHRONA FELG DIAMOND WHEELS

cena
od:

Zapewnia niezwykły połysk i zapobiega przywieraniu zanieczyszczeń.

349 zł

NIEWIDZIALNA WYCIERACZKA Z-CLEAR
Rewolucyjna powłoka, która błyskawicznie odprowadza wodę,
chroni szybę przed zabrudzeniami i zapewnia doskonałą widoczność
w każdych warunkach atmosferycznych.

cena
od:

199 zł

Dostępne pakiety

DIAMOND GLOSS

NANO CERAMIC Z-GLOSS

W pakiecie
taniej:

• ochrona lakieru Diamond Gloss
• Inner Guard
• Diamond Wheels
cena:
• Z-Clear (niewidzialna
2831
zł
wycieraczka)

• ochrona lakieru Nano Ceramic Z-Gloss
• Inner Guard
• Diamond Wheels
cena:
• Z-Clear (niewidzialna
4181
zł
wycieraczka)

FOLIE OCHRONNE Z-SHIELD
Folie stosowane razem z ochroną chemiczną, zupełnie przezroczyste i bardzo wytrzymałe,
zabezpieczają najbardziej narażone na uszkodzenia elementy pojazdu.

PAS POD
TYLNYM
BAGAŻNIKIEM

249 zł

POWIERZCHNIA
POD KLAMKAMI

199 zł

PROGI

999 zł

PAS DACHU NAD
PRZEDNIĄ SZYBĄ

299 zł

LUSTERKA

249 zł

MASKA

od 1549 zł

REFLEKTORY
ZDERZAK

Dostępne pakiety

W pakiecie taniej:

299 zł
od 1549 zł

BASIC

MEDIUM

TOP

• progi
• pas pod tylnym
bagażnikiem

• progi
• pas pod tylnym
bagażnikiem
• pas dachu nad
przednią szybą
• reflektory
• powierzchnia pod
klamkami
• lusterka

• progi
• pas pod tylnym
bagażnikiem
• reflektory
• powierzchnia pod
klamkami
• lusterka
• zderzak
• maska

cena:

1099 zł

cena:

1899 zł

cena:

4499 zł

ZMIANA KOLORU FOLIĄ: COLOR DESIGN
Chcesz zmienić swoje auto nie do poznania? Profesjonalnie nałożona folia nada mu nowy
kolor i zabezpieczy karoserię przed uszkodzeniami. Powłoka do złudzenia przypomina lakier,
a w każdej chwili można ją wymienić lub usunąć!

FULL COLOR
Podkreśl swój styl
i poczuj się jak właściciel
nowego auta dzięki
całkowitej zmianie
koloru!

cena
od:

2699 zł*
* np. Opel Adam, Toyota Aygo, Volkswagen Up!

PERSONAL DETAIL

PRZYCIEMNIANIE SZYB

ELEMENT COLOR

Zaakcentuj swój charakter
i przenieś tatuaż,
spersonalizowany motyw,
symbol lub tekst na
powierzchnię samochodu!

Elegancki wizerunek,
90% mniej odblasków,
60% mniej ciepła i redukcja
promieniowania UVA,
UVB do 99%!

Wyeksponuj detale i nadaj
autu niepowtarzalny
charakter dzięki oklejeniu
wybranych elementów
pojazdu!

cena
od:

cena
od:

cena
od:

199 zł

450 zł

199 zł

Cennik ważny do 31.12.2018

