
Čištění  interiéru automobilů

Úvod:
Interiér je to, na co se během celé doby strávené v autě díváte, zpříjemněte si tento pohled a svěřte ho do péče 
profesionálů, kteří vám ho vyvoní.
Budete se do auta těšit.

Nabízíme kompletní čištění interiéru automobilů osobních a užitkových, máme ale zkušenosti i s čištěním nákladních 
aut. Dále provádíme rozleštění a ochranu autolaku.

Procedury čištění:
Kompletní čištění interiéru mokrou cestou
Časová náročnost 5 - 8 hod. včetně schnutí – vozidla zákazníkům vracíme suchá.

Postup:
Odstraněním hrubých nečistot suchým vysáváním, hloubkové čištění mokrou cestou – tzn. tepování sedadel v případě 
kožených sedaček – důkladné ruční čištění a následné napuštění speciálními přípravky na kůži, které jí navrátí 
elasticitu, chrání a nezanechávají mastnotu! hlavových opěrek a opěrek pro ruce, čalounění dveří, koberců a koberečků, 
včetně kufru, tepování stropu, mytí oken z obou stran a případné odstranění dálničních známek a nálepek ZDARMA. 
Čištění a ošetření plastových a gumových částí, vytření mezidveřích prostor, provonění interiéru.
Po dohodě výměna pylového filtru   Zdarma!  Platíte pouze filtr.

Technika a kosmetika:
Tepování provádíme profesionálním strojem od Německé společnosti KÄRCHER – největšího světového výrobce 
vysokotlaké čistící a úklidové techniky. Také používáme čistící přípravky od KÄRCHER, autokosmetiku a ošetřující 
přípravky od firmy Simoniz, Atlas a od dalších profesionálů s  celosvětovou  působností na našem trhu a dlouholetou 
tradicí, zaručující vysoké kvalitativní standardy používaných přípravků.
Kompletní čištění suchou cestou . Časová náročnost 1 – 3 hod.

Postup:
Luxování koberců a koberečků včetně kufru, mytí oken z obou stran a případné odstranění dálničních známek a 
nálepek, čištění a ošetření plastových a gumových částí, vytření mezidveřích prostor, provonění interiérů. Luxování 
provádíme vysavačem s vysokým sacím výkonem zn. KÄRCHER. Zaručující vysoké kvalitativní standardy 
používaných přípravků.

Ošetření laku: 
Procedura ošetření laku s největším výsledným efektem se nazývá ROZLEŠTĚNÍ LAKU. Při ní  se odstranění 
mikroskopická vrstva poškozeného laku. Očištěný lak je následně rozleštěn do vysokého lesku a ošetřen tvrdým 
voskem, který ho dlouhodobě chrání. Tento proces se používá u autolaků poškozených drobnými škrábanci. Často je 
také využíván pro sjednocení vzhledu vozidla po lakování některých částí automobilu, například po havárii. Rozleštění 
nelakovaných částí výrazně potlačí rozdíl mezi  nově nalakovanými díly s původními, se zašlým lakem, voskováním 
tvrdým voskem zaručují dlouhodobou ochranu vašeho laku. Na lak se nanese speciální vosk, který se po zaschnutí 
rozleští do vysokého lesku a vytvoří ochrannou vrstvu na laku automobilu.

Vozidlo na tyto procedury přistavte prosím běžně umyté, nebo můžete mytí nechat na nás za 120,- Kč.

Rozleštění laku a voskování – uvedené ceny jsou orientační dle rozsahu poškození.

Malá auta (Fabia, Astra, A3, P206)  1 200,- KČ
Střední auta  (malé kombi, Octavia Passat, A4, Laguna)  1 400,- Kč
Velká auta (střední kombi, Superb, Mondeo, A6)  1 600,-Kč
SUV, OF Road, vícemístná vozidla  1 800,- Kč

Voskování – dlouhodobá ochrana laku
Malá auta (Fabia, Astra, A3, P206) 500,- Kč
Střední auta  (malé kombi, Octavia Passat, A4, Laguna) 650,- Kč
Velká auta (střední kombi, Superb, Mondeo, A6)  750,- Kč
SUV, OF Road, vícemístná vozidla 900,- Kč

Užitková vozidla
transit, transporter atd.             1200,- až 2000,- Kč dle znečištění
Tahače kamion             1500,- až 3000,- Kč dle znečištění


