APLIKAČNÍ PARTNERSKÉ CENTRUM NANOKOSMETIKY PIKATEC

CENÍK - AUTOMOBILY

OŠETŘENÍ NANOKOSMETIKOU PIKATEC
EXTERIÉR - VELIKOST VOZU

S
STANDARD

XL
OCTAVIA +

XL+
X5, Q7, GL

XXL
DODÁVKY

4.200
4.700

5.000
5.500

5.400
5.900

aplikace v aplikačním centru
6.300
aplikace u klienta
6.800
//cesta do 10km zdarma, nad 10km 20CZK/km//
aplikace kol
V CENĚ

6.700
7.200

7.300
7.800

7.800
8.300

INTERIÉR - VELIKOST VOZU

S
STANDARD

XL
OCTAVIA +

XL+
X5, Q7, GL

XXL
DODÁVKY

KOMPLETNÍ NANO
/cena nezahrnuje zavazadlový prostor/

3.800

4.300

4.800

5.300

SAMOSTATNĚ OŠETŘENÍ KŮŽE NANO

1.200

1.450

1.700

2.200

POLITURA CERAMIC

aplikace v aplikačním centru
3.800
aplikace u klienta
4.300
//cesta do 10km zdarma, nad 10km 20CZK/km//
aplikace kol
1.000
POLITURA DIAMOND

CENÍK - DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB
MYTÍ VOZU, VYMYTÍ EMULGÁTORŮ

500

500

500

700

ÚPRAVA POVRCHU VOZU PŘED APLIKACÍ POLITUR, ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ, OXIDACE, POLÉTAVÉ
RZI, PROVOZNÍCH ŠKRÁBANCŮ A DROBNÝCH POŠKOZENÍ
cena stanovena dle skutečného stavu a nutných zásahů po dohodě s klientem
UVEDENÉ CENY JSOU V CZK VČETNĚ DPH.

APLIKAČNÍ PARTNERSKÉ CENTRUM NANOKOSMETIKY PIKATEC

ZÁKLADNÍ PŘEHLED O POLITURÁCH PIKATEC
„DESATERO“ DŮVODŮ PROČ SI NECHAT VŮZ OŠETŘIT
Chci mít celý rok hezké a ochráněné auto - Chci jet do myčky a nezničit si auto - Chci bezpečný výhled i při dešti - Časté
mytí auta mě stojí čas a peníze - Nemám rád zašlý lak - Mám rád čistý vůz za pár minut - Chci udržovat hodnotu svého
vozu - Nechci mít auto sežrané od soli - Představa rezavé karoserie mě děsí - Chci své auto prodat za vyšší cenu

Základním stavebním kamenem obou řad je speciální patentovaná pryskyřice podobná jantaru, která slouží jako
nosná emulze pro nanočástice a ostatní chemické látky zlepšující vlastnosti ochran.

Diamond byla vyvinuta tak, aby splňovala ta nejtvrdší kritéria. Díky svému složení je schopna čelit extrémním
podmínkám. Hledáte-li tu nejlepší a nekompromisní ochranu pro váš vůz, řada Diamond je právě pro vás.
Řada Ceramic vychází z řady Diamond, její složení bylo upraveno tak, aby kosmetika byla cenově dostupná. I
přes to disponuje vynikajícími vlastnostmi.
Srovnání vlastností
Nanočástice křemíku a zirkonu obsažené v obou řadách jsou u Diamondu obohaceny o nanočástice
titanu a další chemické látky. Ty zvyšují její ochranné vlastnosti řádově o desítky procent oproti řadě Ceramic.
Mimo lepší přilnavost a jemnost řady Diamond vystihne rozdíly nejlépe grafické porovnání.

Všechny používané přípravky a postupy
jsou výsledkem výzkumu vědeckého
týmu Technické Univerzity v Liberci.
Politury jsou neustále vyvíjeny,
zdokonalovány a chráněny světovými
patenty.

Rozdíly v aplikaci
Řada Diamond je díky svému složení mnohem tvrdší a odolnější než Ceramic. To se odráží i v pracovních
postupech a náročnosti při rozlešťování ochranné politury na karoserie.
Jakou řadu nanokosmetiky tedy zvolit?
Obecně u vozů v hodnotě do půl milionu korun doporučujeme zakoupit řadu Ceramic.
U vozů vyšší cenové kategorie pak zcela jistě zvolte Diamond.

