
CERAMICZNE ZABEZPIECZENIE SAMOCHODÓW 

                                         Nowe auta Jeep Wszystkie modele 

     

Zabezpieczenie 
lakieru, lamp, 
zewnętrznych 

elementów 
ozdobnych 

Ceramiczna powłoka Diamond Light. Chroni lakier do 1 roku, odporna na promienie 
UV, kwaśne deszcze, sól, chemię. Jej wysoka hydrofobowość zmniejsza 
przywieranie brudu i ułatwia mycie. Nadaje powierzchni lakierniczej unikalny 
wygląd, poprzez spotęgowanie połysku i głębi koloru. 
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1190,00zł 

Ceramiczna powłoka Diamond 9H o najwyższej odporności na zarysowania. Chroni 
lakier do 6 lat, odporna na promienie UV, kwaśne deszcze, sól, chemię. Jej wysoka 
hydrofobowość zmniejsza przywieranie brudu i ułatwia mycie. Stanowi swego 
rodzaju barierę dla płynów fizjologicznych owadów, ptasich odchodów oraz żywicy 
z drzew. Nadaje powierzchni lakierniczej unikalny wygląd, poprzez spotęgowanie 
połysku i głębi koloru (zwana również płynnym szkłem). Produkt został pozytywnie 
przetestowany w naszych warunkach drogowych i klimatycznych. Do każdej 
powłoki przyporządkowany jest certyfikat autentyczności oraz gwarancja. 
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2390,00 zł 

G
o

ld
 

3190,00 zł  
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od 3990,00 zł  

Zabezpieczenie 
felg 

Ceramiczna powłoka D9H chroni felgi przed solą, chemią z ulic, pyłem z klocków 
hamulcowych. Sprawia, że felgi są dużo mniej podatne na zabrudzenia a mycie jest 
zdecydowanie łatwiejsze i szybsze. 

420,00 zł 

Powłoka na szyby 

Twarda, niewidzialna powłoka hydrofobowa na przedniej oraz przednich bocznych 
szybach. Poprawia widoczność podczas trudnych warunków atmosferycznych. Ułatwia 
mycie, zwłaszcza przy usuwaniu śladów po owadach oraz zwiększa odporność na 
przywieranie szronu i lodu. Podczas opadów deszczu, po osiągnięciu prędkości 80km/h 
tworzy efekt suchej szyby bez użycia wycieraczek.  

220,00 zł 

Zabezpieczenie 
tapicerki 

skórzanej, 
tekstylnej oraz 

alkantary 

Preparat oparty na Nano technologii chroni skórzaną tapicerkę przed wnikaniem brudu. 
Zabezpieczone skórzane elementy są idealnie miękkie, dłużej pozostają czyste a ich 
oczyszczenie jest dużo łatwiejsze. Zaimpregnowana tapicerka tekstylna lub alkantara jest 
wysoce hydrofobowa, co powoduje, że zabrudzenia oraz płyny nie przedostają się  
w strukturę materiału. 

650,00 zł 

Zabezpieczenie 
cabrio 

Zaawansowany technologicznie produkt przeznaczony do impregnacji dachów cabrio. 
Zabezpieczony dach nabiera właściwości hydrofobowych co bardziej chroni przed 
zabrudzeniami i czynnikami atmosferycznymi. 

420,00 zł 

     

Pakiety 
Diamond 9H 

 
Zabezpieczenie lakieru powłoką Diamond 9H, zabezpieczenie kloszy lamp oraz 
elementów ozdobnych na zewnątrz pojazdu, zabezpieczenie aluminiowych felg, 
hydrofobowa powłoka na szyby i zabezpieczenie tapicerki (welur, skóra lub 
alkantara). 
 
Pakiety Silver, Gold i Gold+, różnią się grubością powłoki, co ma znaczący wpływ na 
zwiększoną twardość i pogłębiony efekt optyczny. 
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4900,00 zł 

*Zabezpieczenia Silver, Gold i Gold+ różnią się grubością powłoki. Zabezpieczenie Gold+ składa się z minimum 4 warstw. Każda kolejna 
warstwa zwiększa twardość oraz pogłębia efekt optyczny. Każda kolejna warstwa w usłudze Gold+ powiększa koszt o 800,00zł netto. 
**Cena zawiera: produkt, przygotowanie pojazdu, nałożenie powłoki. 
***Podane ceny są cenami netto PLN do których należy doliczyć podatek VAT 23%. 
****Cennik obowiązuje w roku 2019. 
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