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Prodej nových vozù
Øada Glass Coat obsahuje ètyøi špièkové produkty
z øady My Auto Care. Top keramický povrch na lak
vozu s maximální výdrží (5 až7 let) a odolností
proti mechanickému poškození. Ochrání povrch
proti škrábancùm, ptaèímu trusu, špinì a prachu.
Všechny výhody ochrany keramickým povlakem
jsou u tohoto produktu dotaženy do maximální
možné úrovnì. Nano ochrana na èelní okno zajistí
perfektní odtok vody a neèistot. Aplikace této
ochrany umožní lepší viditelnost za zhoršených
meteorologických podmínek. Impregnace
textilních povrchù s dlouhou životností, vysokou
odolností a výborným ochranným faktorem proti
veškerým tekutinám. Rozlitá káva, cola èi dìtská
výživa vám již nebude dìlat vrásky na èele.
Aplikace impregnace nezanechá na textilním
povrchu žádné stopy ani rezidua. Enzymatické
vlhèené èisticí ubrousky, jako první pomoc pøi
odstranìní neèistot v interiéru vozidla.
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Detailingová centra

Mytí a èištìní - interiér a exteriér vozu

Všechny naše produkty jsou profesionálnì vyvinuty pro použití i v detailingových centrech. Jedná se o
èisticí, brusné, korekèní, lešticí a "clay" pasty, syntetické i pøírodní carnaubské vosy, atd. Pøípravky lze
objednat ve vìtším balení s výhodnìjší cenou.

Kompletní sortiment produktù urèených k mytí a èistìní interiéru a exteriéru vašeho vozu. Produkty jsou
vhodné jak k aplikaci na rùzná zneèištìní zpùsobená bìžným užíváním vozidla, tak na skvrny zpùsobené
mimoøádnou událostí, jako napø. vylitá káva èi cola, mastný flek nebo flek od dìtské výživy, také pomùže
pøi likvidaci skvrn a pachù po nevolnosti. Náš sortiment obsahuje øady speciálních produktù, které
pomohou vrátit èištìnému materiálu povodní vzhled i stav. Jsou to pøípravky na èištìní zùstatkù lepidel,
olejových skvrn, asfaltu, také èistiè much, polétavého hmyzu a spadu se stromù. K dispozici v rùzných
velikostech balení.

Prodej ojetých vozù

Karosárny

Aplikací tohoto keramického povrchu ochráníte lak
vašeho vozu 2 roky od nežádoucích poškození vznikající
hmyzem, kyselými dešti, ptaèím trusem a dalšími vlivy.
Nejvìtší výhodou je mechanická ochrana pøed
drobnými škrábanci vznikající v kartáèových myèkách.
Výsledný aquafobní efekt pøípravku také zajistí menší
ulpívání neèistot na vašem voze. Produkt není nutné reaplikovat, jako u konkurenèních produktù.

Pro práci v karosárnách jsme pøipravili speciální øadu produktù, jako jsou èisticí, korekèní a lešticí pasty,
které neobsahují žádný silikon. Tato øada produktù je naprosto bezpeèná pøi práci v prostorách lakovny.
Pøípravky lze objednat ve vìtším balení s výhodnìjší cenou.

Ochrana-interiér a exteriér vozu
Øady produktù jsou vhodné pøedevším na ochranu a impregnaci
rùzných povrchù interiéru i exteriéru vozidla. Využít mùžete na
ochranu a výživu plastù, pryže, vinylu, na èistìní a impregnaci
kožených povrchù také jsou pøípravky vhodné na ochranu a výživu
pneumatik. Široká nabídka ochran a impregnaci interiéru i exteriéru
pomáhá udržet èistotu vašeho vozu po delší dobu.
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