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Praha východ
Naše firma je hrdým držitelem certifikátu aplikace
keramické ochrany Nano Ceramic Protect.
Nano Ceramic Protect 9h smí provádět pouze
proškolený certifikovaný partner.
Nejedná se o volně prodejný produkt.

Nano Ceramic Protect je revoluční povrchová
keramická ochrana laků, oken, kůže, textilu, disků a
plastů. Struktura produktů je založena na vysokých
standardech nanotechnologie - nanopovlak s
molekulární keramickou 3D strukturou je v současné
době jedním z nejkvalitnějších produktů o
tvrdosti 9H na trhu, což potvrzuje i atest ilac – MRA.
Spojením molekul na aplikovaném povrchu Nano
Ceramic Protect 9H krystalizuje a vytváří odolnou
sklovitou a trvanlivou keramickou ochrannou
vrstvu. Vysoce kvalitní výrobky jsou zaměřeny na
dlouhodobou ochranu povrchu, extrémního lesku
laku a zachování atraktivního vzhledu všech
aplikovaných povrchů vozidla.

CERAMIC PROTECT 9H

OD 25.000 ,-

Aplikaci může provádět pouze certifikovaný partner
Vozidlo musí být po vícekrokové renovaci laku!!!
Ochrana až na 5 let ● odolnost vůči škrábancům ● chemická odolnost ● hydrofobní efekt ● vysoký lesk

NANO CERAMIC PROTECT SOFT

OD 4.000 ,- DO 7.000 ,-

Doporučujeme renovaci laku – není podmínkou
Nano ochrana laku s životností 12 měsíců ● vysoký lesk ● chemická odolnost

NANO CERAMIC PROTECT GLASS

OD 1.000 ,-

Keramická ochrana oken s životností 6 měsíců ● hydrofobní efekt

NANO CERAMIC PROTECT FABRIC

OD 1.500 ,-

Nano ochrana plátěných střech s životností 12 měsíců ● hydrofobní efekt

NANO CERAMIC PROTECT LEATHER

OD 2.500 ,-

Nano ochrana kůže s životností 3 – 6 měsíců ● hydrofobní efekt ● odolnost vůči oděru

PŘÍPLATKOVÉ SLUŽBY CERAMIC PROTECT 9H

OD 5.000 ,-

Aplikace Ceramic Protect 9h na:
Vnitřní stranu disků ● podběhy ● motorový prostor apod.

VÍCEKROKOVÁ RENOVACE LAKU vč. ČIŠTĚNÍ LAKU
Služba obsahuje: 2-4 krokovou renovaci laku ● dekontaminaci laku chemickou ●
dekontaminaci laku mechanickou ● odstranění asfaltu

UVEDENÉ CENY JSOU SMLUVNÍ, BEZ DPH

OD 10.000 ,-

