שטיפת דיטיילינג

פוליש  -הכנה לננו

פוליש דו שלבי

פוליש  3שלבים

שטיפה יסודית

שטיפה יסודית

שטיפה יסודית

שטיפה יסודית

הסרת מתכות

הסרת מתכות

הסרת מתכות

הסרת מתכות

הסרת שמנים

הסרת שמנים

הסרת שמנים

הסרת שמנים

הסרת יתושים/חרקים

הסרת יתושים/חרקים

הסרת יתושים/חרקים

הסרת יתושים/חרקים

הסרת שרף של עצים

הסרת שרף של עצים

הסרת שרף של עצים

הסרת שרף של עצים

ניקוי צמיגים

ניקוי צמיגים

ניקוי צמיגים

ניקוי צמיגים

ניקוי ג'אנטים

ניקוי ג'אנטים

ניקוי ג'אנטים

ניקוי ג'אנטים

ניקוי חלונות

ניקוי חלונות

ניקוי חלונות

ניקוי חלונות

חידוש פלסטיקה

חידוש פלסטיקה

חידוש פלסטיקה

חידוש פלסטיקה

שטיפה נוספת

שטיפה נוספת

שטיפה נוספת

שטיפה נוספת

ניגוב הרכב בעזרת IPA

ניגוב הרכב בעזרת IPA

ניגוב הרכב בעזרת IPA

ניגוב הרכב בעזרת IPA

יישום ווקס נוזלי

יישום ווקס נוזלי

יישום ווקס נוזלי

יישום ווקס נוזלי

*ללא פוליש  -הסרת שריטות

פוליש שלב 1

פוליש דו שלבי

פוליש  3שלבים

רכב פרטי350 :
ג'יפ  -רכב מסחרי450 :

רכב פרטי1000 :
ג'יפ  -רכב מסחרי1250 :

רכב פרטי1300 :
ג'יפ  -רכב מסחרי1500 :

רכב פרטי1700 :
ג'יפ  -רכב מסחרי1900 :

רכבים בעלי  7-9מקומות ,מסחריים ,טנדרים ,רכבים מוזנחים במיוחד או עם כתמי בטון ודבק
בתוספת מחיר של  10-50%מהמחירים בטבלה תלוי בסוג הרכב ומצבו

ציפוי ננו 9H

אוטם צבע

ווקס

עמיד לתקופה של  12-18חודשים

עמיד לתקופה של  4-6חודשים

עמיד לתקופה של  2-4חודשים

זמן עבודה 4-6 :שעות

זמן עבודה שעה עד שעה וחצי

זמו עבודה :כחצי שעה

רכב פרטי900 :
ג'יפ  -רכב מסחרי1100 :

רכב פרטי250 :
ג'יפ  -רכב מסחרי300 :

רכב פרטי150 :
ג'יפ  -רכב מסחרי200 :

ניקוי ריפודים

דיטיילינג פנימי מלא

ניקוי ריפודים כולל מנטרל ריחות

ניקוי פנימי מלא לרכב ברמת הבורג כולל ריפודים ,פלסטיקה ,חלונות ,מסילות וכל חלק אפשר
בפנים הרכב.

זמן עבודה :שעתיים

זמן עבודה 24 :שעות

רכב פרטי450 :
ג'יפ  -רכב מסחרי550:

רכב פרטי1000 :
ג'יפ  -רכב מסחרי1500-1800 :

רכבים בעלי  7-9מושבים ,מוזנחים במיוחד ,עם כתמי צבע ,ריחות לא נעימים ,לאחר נזקי מים או אש בתוספת
מחיר של  10-50%תלוי בסוג הרכב ומצבו.

ניקוי מזגן וטיפול בגז אוזון במשך שעה300 :

פוליש פנים הרכב150-300 :

ציפוי ננו לבחירה  -לחלונות הרכב  /ג'אנטים  /ריפודי עור /
פלסטיקה חיצונית או פנימית /
טיפול בחומר דוחה כתמים לריפודי בד400 :

יישום חומר דוחה אדים לחלונות150-200 :

חידוש פנסים400 :
ניקוי תא מנוע400 :
פוליש לחלקי כרום150-300 :
הסרת ציפוי ניילון מצבע הרכב500-1000 :

יישום חומר הזנה לעור50-100 :
הסרת מדבקות מחלונות הרכב150-300 :
הסרת סמלים150 :
חידוש פלסטיקה דהויה150-450 :

