BRONZEDETAIL
Behandelplan
• Compleet voorreinigen van de autoen drogen
• Lakdelen reinigen met klei
• Reinigen van sponningen en randen, logo’s etc.
• 2 tot 3 stapsmachinaal grof en fijn polijst lakbehandeling met cleaners
• Eventuele chrome-/alulijsten en delen schoonmaken en polijsten
• Ramen schoonmaken aan binnen en buitenzijde
• Interieur vuil en stofvrij maken
• Banden voorzien vaneenBlackdressing
• Aanbrengen van een hoogwaardige wax
Prijs behandeling: €325,00 incl. btw

SILVERDETAIL
Behandelplan
• Compleet voorreinigen van de auto en drogen
• Lakdelen reinigen met klei
• Reinigen van sponningen en randen, logo’s etc.
• Eventuele chromen lijsten en delenschoonmaken en polijsten
• Eventueel kunststof reinigen en beschermen
• Ramen schoonmaken aan binnen en buitenzijde
• Interieur grondig reinigen van vuil, stof
• Bekleding en panelen (leder/textiel) stofvrij maken
• Banden voorzien van een Black dressing
• Aanbrengen van een hoogwaardige Swisstec®SilverSeriesCeramic
Glasscoating met 2JaarGlans Garantieoplaken velgen
• Bij gebruikte auto’s wordt er machinaal gepolijst in meerdere stappen met
diverse cleanersvoor lakcorrectie. Hiermee creëren we een glad en helder
lakoppervlak.
Prijs behandeling nieuw: €450,00 incl. btw
Prijs behandeling gebruikt: €550,00 incl. btw
Bijgeleverd een Swisstec Carwash Shampoo

GOLDDETAIL
Behandelplan
• Compleet voorreinigen van de auto en drogen
• Lakdelen reinigen met klei
• Reinigen van sponningen en randen, logo’s etc.
• Eventuele chromen lijsten en delen schoonmaken en polijsten
• Eventueel kunststof reinigen en beschermen
• Ramen schoonmaken aan binnen en buitenzijde
• Interieur grondig reinigen van vuil, stof
• Bekleding en panelen (leder/textiel) stofvrijmaken
• Banden voorzien van een Black dressing
• Aanbrengen van een hoogwaardige Swisstec®GoldSeriesCeramic
Glasscoating met 5JaarGlans Garantieop laken velgen
• Bij gebruikte auto’s wordt er machinaal gepolijst in meerdere stappen met diverse cleaners voor lakcorrectie. Hiermee creëren we een
glad en helder lakoppervlak.
Prijs behandeling nieuw: €999,00 incl. btw
Prijs behandeling gebruikt: €1099,00 incl. btw
Bijgeleverd een Swisstec CarCare Bag

SWISSTEC® PAINTPROTECTION
GoldSeries 5 jaar garantie
SilverSeries 2 jaar garantie
De SwisstecGoldSeriesen SilverSeriesCeramic Glasscoatings zijnpure Liquid
Glasscoatingswelke een ongeëvenaarde helderheid, glans, hardheiden bescherming biedt.
Deze glasscoating is op basis van een Nano hybride laag. De lak van de auto
wordt extreem waterafstotenden zelfreinigend. Het biedt een duurzame bescherming van de autolak. De garantie is afhankelijk van de gekozen behandeling 2tot5jaar.
Wanneer de coating ook is aangebracht op de velgen voorkomt dit inslijten
van remslijpsel. De velgen zijn makkelijk te reinigen.
Voordelen van de coatings zijn:
• Zeer diepe heldere glans
• Water en vuil afstotend(Super-Hydrofobicwater repelling& anti-fouling)
• Zelf reinigend oppervlak
• Minder krasgevoelig (Anti scratch improved by 50%)
• UV-bestendig•Bescherming tegen hars, teer, roadfilm(teer aanslag)en vogeldrops
• Auto is door simpel was onderhoud makkelijken snelte onderhouden
• Het gevoel van een nieuwe autonaar een eenvoudige wasbeurt
• Behandeling met garantie
Prijs behandeling gebruikt: €550,00 incl. btw
Bijgeleverd een Swisstec Carwash Shampoo

OVERIGE DIENSTEN
Cabriokap protectie Reinigen van de stoffen kap.
Aanbrengen van vuil-en waterafstotendeprotectiecoating.
Prijsbehandeling: €175,00 incl. btw
Leder interieur protectie Reinigen van het leder interieur .
Aanbrengen van vuil-en waterafstotende protectiecoating (Hydrofobic).
Biedt tevens bescherming tegen UV en Jeans verkleuring.
Prijs behandeling: €199,00 incl.btw
Windshield coating (Autoruit coating)
Goed zicht bij rijden in de regen. Houd de ruiten schoon.
Boven 80 Km/u minder gebruik ruitenwissers (zelf reinigend effect).
Prijs behandeling: €199,00 incl. btw
Achterbumper bescherm folie
Met deze transparante folie is de achterbumper voorzien van een beschermende
laag tegen krassen op de lak bij het laden of lossen van bagage.
Prijs: €85,00 incl. btw
*Paint Protection Films complete
Met deze transparante folie worden de lakdelen voorzien van een beschermende
laag tegen krassen, steenslag, insecteninslag of splitschade op de lak.
De film wordt op maat gemaakt voor elk type auto. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden. Ultieme bescherming van uw kostbare bezit.
*Steenslag schade verwijderen
Invullen en kleuren van de inslagschade door stenen, grid en insecten.
*Leer renovatie interieurs
Kleuren van het leer door instapschade of verkleuring.
Krassen en scheurtjes herstellen door schade of droogte.
Aanbrengen van leerprotectiecoating.
Prijs *diensten: Op aanvraag

