
Profesyonel ekibimiz tarafından aracınızın tekerlek
aksamındaki çelik krom ve diğer jant çeşitlerinde,
plastik jant kapaklarında, balata tozu ve yollardaki
kimyasal atıkların zamanla oluşturduğu kir katman-
larını temizlemek amacıyla tüm bu yüzeylerin doku
ve rengine uygun olarak üretilmiş özel ürünlerle
gerçekleştirilen bir uygulamadır. Hem mükemmel
bir temizlik ve parlaklık sağlar hem de uzun süreli
koruma sunar.

JANT TEMİZLEME VE KORUMA
Zaman içerisinde hem iç hem dış nedenlerden solma,
matlaşma sorunu yaratmaktadır. Matlaşan farlar ilk
günlerdeki kadar kuvvetli bir aydınlatma sağlamadığı
için, görsel olarak da pırıl pırıl olan aracınızda çok
kötü bir görünüm oluşmasına neden olmaktadır. Yeni
araç vize sisteminde ağır kusur olarak algılanan far
sorunlarını da bu sayede gidermekteyiz.

FAR TEMİZLİĞİ VE MATLIK GİDERME
Otomobilinizin ön yüzeyini taş vuruklarından ve
sinek, böcek asitlerinden korur. Çatlamaz, solmaz,
soyulmaz ve sararmaz darbe emicidir. Ultra-viyole
ışınlarını geçirmeyen özel bir tabakaya sahiptir.
Hemen hemen görünmezdir. Boya’ya hiçbir zarar
vermez.

KAPUT KORUYUCU FİLM

Leke ve Kir Önleme sistemi, otomobilin değerli iç
döşemesini kalıcı lekelerden korumak üzere
hazırlanmış özel bir sistemdir. Bu sistemde
koltuklara, kapılardaki kumaş döşemelere, yer ve
bagaj halılarına uygulanan özel tekstil koruyucu
maddesi, hem yağ, hem de su bazlı maddelerin
kumaşın liflerine nüfuz etmesini önler. Vinil
koruyucu ise, lekelerin bu yüzeylere işlemesine
engel olduğu gibi güneş ışınlarına karşı korur.

• Kir ve leke önleme sistemi tekstil yüzeyleri lekesiz
tutarken, döşeme kumaşının erken aşınmasını
engeller.

• Deri yüzeylerde yumuşaklık ve canlılık sağlar,
yıpranma ve kirlenme oranını azaltır.

• Araç kabinindeki her MATERYAL için kendi
yapısına göre üretilmiş kimyasallarla temizleme ve
koruma kullanım süresi boyunca aracınızı ilk günkü
güzelliği ile kullanma zevki.

• İnsan ve çevre sağlığına dost formül.

• Kullanım süresi boyunca aracınızı ilk günkü
  güzelliği ile kullanma zevki.

DÖŞEME VE VİNİL KORUMA MOTOR TEMİZLEME VE KORUMA
Profesyonel ekibimiz tarafından otomobilinizin
motor kısmındaki bilgisayar ve hassas aksam,
kullandığımız özel malzemeler ile koruma altına
alınır. Parçaların ömrünü uzatır. Motor ve aksamın
üzerindeki, zift, katran ve asfalt lekeleri, yağ
katmanları, kireç ve demir tozları ile paslar temiz-
lenir. Motor aksamlarına bu maddelerin bir daha
yapışmasını önlemek için koruyucu “ Motor Cilası”
ile uygulama yapılarak motorunuz koruma altına
alınır. Eşsiz bir temizlik ve koruma sağlanır.

CAM FİLMİ
Bu uygulamayla otomobilinizin estetiğini büyük
oranda arttırırken güneş U.V. (kanserojen) ışınlarını
%85 oranında bloke eder. Kaza anında kırılan
camların parçalarını, bir bütün olarak tuttuğundan,
uçuşarak yaralanmaları büyük oranda engeller.
Uygulanan cam filmi koyuluğuna göre soğutma
ve ısıtma sisteminin daha büyük derecede kullanı-
mıyla daha az yakıt tüketimini sağlar.
• Otomobilinize estetik görünüm kazandırır.
• Otomobilinizin iç materyallerini güneşin soldurma
ve çatlatma gibi olumsuz etkilerinden korur.

Sürüş güvenliği önemli olan bu uygulama su
damlalarının daha küresel şekil almasını, yağmur ve
çamurun cam yüzeyinde kaymasını sağlar böylece
görüş netliğini %34 oranında arttırır. Gece sürüşle-
rinde karşıdan gelen araç farlarının camdaki
parlaklığını ve prizma etkisinin oluşmasını engeller.
• 80 km/h hızdan sonra daha az silecek kullanımını
sağlar.
• Yağmurlu havalarda daha iyi bir görüşten dolayı
aktif güvenlik sağlar.

CAM SU İTİCİ
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