Leštění světel

Leštění a
voskování - cena
za 1 díl

Osobní automobily - přední světlomet / 1
ks
Multivany, dodávky, nákladní automobily
- přední světlomet / 1 ks
Zadní světlo / 1 ks
Blikače, mlhovky, motocyklové štíty,
hledí a jiné leštění polykarbonátu a
plastu...

2-4h od 490

blatník

1-2h 200

kapota, dveře
strecha

1-2h 2500-3000
1-2h od 4000

Lehké leštění pro lehce poškozené
autolaky.
- myti auta
- kompletní odstranění nečistot z laku
(clay)
- přeleštění obnovující barvu Vašeho
vozidla a zaručující zrcadlový lesk a
hloubku laku
- 2x aplikace dlouhotrvající ochranné
vrstvy vosku
- vyčištění a vyleštění skel oken a
zpětných zrcátek
- oživení vnějších plastových a pryžových
částí karoserie
-oživení, impregnace pneumatik
Obnovující leštění pro rozsáhlé
poškození autolaku s viditelnými
škrábanci a oxidací
- myti auta
- kompletní odstranění nečistot z laku
(clay)
- několikanásobné hloubkové leštění se
zaměřením na odstranění hlubokých
škrábanců a defektů
- vyleštění autolaku do zrcadlového lesku
- aplikace glazu vytvářejícího hluboký,
oslnivý a "mokrý" vzhled laku

1016h

11000
13000
15000

2440h

18000
23000
26000

2-4h od 550
2-4h od 400
dle
dohody

Ceník leštění a
renovace
autolaků

Cištění a ošetření
disků

- 2x ruční aplikace dlouhotrvající
ochranné vrstvy vosku
- vyčištění a vyleštění skel oken a
zpětných zrcátek
- oživení vnějších plastových a pryžových
částí karoserie
- oživení, impregnace pneumatik
+ keramika na 1 rok
+ keramika na 3-5 let
čištění a ošetření disků bez demontáží

+6000
+9000
1000/sada

čištění a ošetření disků s demontáží
+ keramika

od
2000/sada
1600

Kompletní
příprava vozu na
prodej

mytí, korekce laku, čištění interiéru a
kufru, čištění motor. prostoru

dle
dohody

Údržba kůže

-čištění
-impregnace
-odstraňování skvrn
-sezónní údržba
-obnovení barvy
-sjednocení povrchu
-úprava lesku
-změna barvy
-úprava odolnosti barvy
-odžmolkování alcantary
-protržení
-prošoupání
-zatržení
-propálení

Renovace kůže

Opravy kůže

Detailing čištění
interieru

celého interiéru a kůže
silně znečištěná vozidla

616h

3000
3500
4000
dle
dohody

Renovace kůže

Díl č.1 barva
Díl č.2 barva
Díl č.3 barva
Díl č.4 barva
Díl č.5 barva
Díl č.6 barva
Díl č.7 barva
Díl č.8 barva
Přední strana sedák+opěradlo barva
Přední strana sedák/opěradlo barva
Celá sedačka barva
Loketka barva
Dveře střed barva
Tmelení dílu

1500
1650
1500
1500
1750
1500
1000
2200
6250
3350
8450
1000-1500
1000-1500
5001000/díl
1000.-/díl

Oprava protržení
Odhlučnění
Ekonom
Standard
Premium

včetně materiálu a práce
Kapota, přední podběhy, přední dveře
Kapota, 4 podběhy,4 dveře, zavazadlový
prostor
Kapota, 4 podběhy,4 dveře, zavazadlový
prostor, dveře kufru, kompletní podlaha

Obnovení barvy
střech kabrioletu
Oprava autoskla
scelováním.

Uvedené ceny jsou bez DPH

8h
15h

6700
17900

28h

28900

4900
1h

700-1500

