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Rychlé renovace interiéru a exteriéru vozů
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Renovace a korekce autolaků

Ochrana laku / aplikace keramiky

Lak na karoserii vašeho vozidla se díky mnoha faktorům mění
a nevypadá již jako dříve. Vlivem počasí, nešetrným mytím v myčce
a denním používáním vozidla, lak stárne a ztrácí na lesku, objevují se
různé oděrky a šrámy. Profesionální zhodnocení stavu laku a postupu
renovace je velmi důležitým krokem na cestě k navrácení zářivého
vzhledu laku vašeho vozu. Renovace laku je proces opracování povrchů,
při kterém dochází k opravě laku karoserie a navrácení záře a lesku
vozidla. Renovaci laku provádíme strojní leštičkou nové generace,
leštícími pastami a detailním hloubkovým čištěním laku speciální
hmotou. Zářivý vzhled laku zajistí po renovaci vysoce kvalitní povlaky
a vosky s certifikáty kvality. V našich centrech nabízíme několik variant
renovací laku vašeho vozidla.

Keramická ochrana laku vozidla je ideální nadstavbou po renovaci laku
karoserie i kol. Aplikace této ochrany na bázi keramiky zajistí odolnost,
exkluzivní a zářivý vzhled laku vašeho vozidla. Tenká keramická vrstva,
která se aplikuje na lak, zajistí ochranu laku vozu proti vzniku
mechanických škrábancům z myček, od drobných větví. Dalším
důležitým benefitem je, že vůz je mnohem odolnější proti špíně, také
se lépe myje. Keramickou ochranu doporučujeme aplikovat na lak
nových vozidel, dále na zrenovovaný lak ojetých vozidel, také na kola.
Trvanlivost ochranné vrstvy je 5 až 7 let dle vybraného produktu
MY AUTO CARE.

Renovace hliníkových kol
Vysoké obrubníky nebo děravé silnice přidělávají vrásky mnoha
řidičům. Disky na kole zpravidla ošklivě odnesou jakýkoliv kontakt. Takto
poškozená kola není nutné hned měnit za nová, dokážeme vám je rychle
a levně opravit. Výsledek opravy je perfektní, poškozené místo není
viditelné.

Renovace kožených interiérů
Opotřebovaný kožený interiér, nejen ve vozidle, je běžnou praxí. Nabízíme
důkladné vyčištění a ošetření kožených sedadel a interiéru vozu. Renovace
kůže zajistí, že opotřebovaná kůže může vypadat opět jako nová.

Renovace textilních interiérů
Opotřebovaný a špinavý interiér, nejen ve vozidle, je běžnou praxí.
Nabízíme důkladné vyčištění a ošetření textilních sedadel a interiéru
vozu. Renovace textilií zajistí čistý a nový vzhled vašeho interiéru.

Renovace světlometů
Zažloutlé a zašlé světlomety snižují bezpečnost cestování, atraktivitu
i prodejnost vozidla. Také jsou častými důvody opakovaných návštěv při
technické kontrole vozidla. Chytré renovace nabízejí rychlý a snadný
způsob renovace jasu světlometů, které časem změnily svojí čirost, a to
za zlomek ceny výměny za nové světlomety.

Ochrana a impregnace interiérů
Impregnace textilních sedaček a koberečků s pomocí nano technologií
zajistí dlouhou životnost a čistotu všech textilních materiálů ve vašem
voze. Různé skvrny od kečupu, dětské výživy, čokolády, coly atd., to vše je
lehce odstranitelné z textilií ošetřených naším nano produktem.

Ochrana čelního skla / aplikace
nanotechnologií
Okno ošetřené naším okenním sealantem s životností 6 měsíců bude
vždy čisté. Silný aquafobní efekt zajistí perfektní odvod vody z vašeho
čelního okna, viditelnost za deště se výrazně zlepší, obzvláště pak v noci.
Okno se méně špiní, prostředek zabraňuje usazování kapek a usnadňuje
tak čištění skel.

Odstranění zápachu
Koupili jste si vůz a zrovna Vám nevoní? Nebo jste si ho zapůjčili a dostali
jste vůz s nevábným zápachem? Převáželi jste domácí mazlíčky, kteří
cestu špatně snášeli? Máme pro Vás jednoduché a univerzální řešení.
Použitím patentované UV-C & OZÓN technologie můžete zničit
a odstranit obtížný zápach a to bez použití chemikálií. Systém odstraňuje
zápach ze vzduchu, z koberců, textilií, záclon a stěn. Poradí si se
zápachem z odpadu, plísní, cigaret, také se zápachem z průmyslových
procesů.

Důkladné mytí a čištění
automobilů
Detailní ruční mytí exteriéru i interiéru vašeho vozidla. Týká se všech
zákoutí, škvír a špatně dostupných míst , včetně čištění výdechů
klimatizace.
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