
דיטיילינג חיצוני - חידוש צבע הרכב/הכנה לציפוי ננו
קורקציה לצבע הרכבפוליש 3 שלביםפוליש דו שלביפוליש/הכנה לננו שטיפת דיטיילינג

שטיפה יסודיתשטיפה יסודיתשטיפה יסודיתשטיפה יסודיתשטיפה יסודית
הסרת מתכותהסרת מתכותהסרת מתכותהסרת מתכותהסרת מתכות
הסרת שמניםהסרת שמניםהסרת שמניםהסרת שמניםהסרת שמנים

הסרת יתושים/חרקיםהסרת יתושים/חרקיםהסרת יתושים/חרקיםהסרת יתושים/חרקיםהסרת יתושים/חרקים
הסרת שרף של עציםהסרת שרף של עציםהסרת שרף של עציםהסרת שרף של עציםהסרת שרף של עצים

פלסטלינהפלסטלינהפלסטלינהפלסטלינהניקוי צמיגים
ניקוי צמיגיםניקוי צמיגיםניקוי צמיגיםניקוי צמיגיםניקוי ג'אנטים
שטיפה נוספתשטיפה נוספתשטיפה נוספתשטיפה נוספתניקוי חלונות

ניקוי חלונותניקוי חלונותניקוי חלונותניקוי חלונותחידוש פלסטיקה
 חידוש פלסטיקהחידוש פלסטיקהחידוש פלסטיקהחידוש פלסטיקהשטיפה נוספת

IPA ניקוי ג'אנטים ניקוי ג'אנטים ניקוי ג'אנטים ניקוי ג'אנטים ניגוב הרכב בעזרת
ניגוב הרכב בעזרת IPAניגוב הרכב בעזרת IPAניגוב הרכב בעזרת IPAניגוב הרכב בעזרת IPAיישום ווקס נוזלי

שלייף (ליטוש בנייר שייוף)פוליש ב3 שלביםפוליש דו שלביפוליש *ללא פוליש/הסרת שריטות
פוליש ב3 שלבים

זמן עבודה: 12-24 שעותזמן עבודה: 8-12 שעותזמן עבודה: 6-9 שעותזמן עבודה: 5-8 שעותזמן עבודה: 1.5-2 שעות
מחיר: 3400₪מחיר: 1700₪מחיר: 1300₪מחיר: 1000₪מחיר: 350₪

ג'יפ/מסחרי: 3900₪ג'יפ/מסחרי: 1900₪ג'יפ/מסחרי: 1550₪ג'יפ/מסחרי: 1250₪ג'יפ/מסחרי: 400₪
רכבים בעלי 7-9 מושבים ומסחריות גדולות בתוספת 10-50% תלוי בסוג הרכב 

במידה והרכב במצב של הזנחה קשה, או עם כתמי בטון, שאריות דבקים וכו' תתכן תוספת מחיר של עד 50%

הגנה לצבע הרכב
  9H ווקס אוטם צבע ציפוי ננו

זמן עבודה: כחצי שעהזמן עבודה: כשעהזמן עבודה: 4-5 שעות
עמיד לתקופה של 2-4 חודשיםעמיד לתקופה של 4-6 חודשיםעמיד לתקופה של 12-18 חודשים

מחיר: 150₪מחיר: 250₪מחיר: 800₪
מחיר: 180₪ג'יפ/מסחרי: 300₪ג'יפ/מסחרי: 1000₪

רכבים בעלי 7-9 מושבים ומסחריות גדולות בתוספת 10-50% תלוי בסוג הרכב 



דיטיילינג פנימי
דיטיילינג פנימי מלא ניקוי ריפודים+שטיחים+רצפת הרכב+דלתותניקוי ריפודים בהזרקה ויניקה

זמן עבודה: 6-8 שעותזמן עבודה: כשלוש שעותזמן עבודה: כשעתיים
ניקוי סלון הרכב ברמת הבורגכולל ייבוש מלא וריסוס חומר מנטרל ריחות *ללא תקרהניקוי מושבים  כולל ייבוש מלא ויישום מנטרל ריחות

מחיר: 900₪מחיר: 600₪מחיר: 400₪
ג'יפ/מסחרי מחיר: 1000₪ג'יפ/מסחרי: 650₪ג'יפ/מסחרי: 450₪

רכב 7-8 מקומות: 1250₪רכב 7-8 מקומות: 750₪רכב 7-8 מקומות: 550₪
רכבים בעלי 9 מושבים ומסחריות גדולות בתוספת 10-50% תלוי בסוג הרכב 

במידה והרכב במצב של הזנחה קשה, ריחות לא נעימים, אחרי נזקי מים/אש וכו' תתכן תוספת מחיר של עד 50%

דיטיילינג חיצוני - חידוש צבע הרכב/הכנה לציפוי ננו
ציפוי ננו למושבי עור: 400₪יישום מנטרל ריחות: 50₪

ציפוי ננו לכל החלונות: 400₪תיקונים במכחול (הלקוח מספק את הצבע): 200₪
ציפוי ננו לחלקי הפלסקיט חציוני/פנימי: 400₪פוליש לחלקי כרום/ניקל: 150-300₪

ציפוי ננו לג'אנטים ללא פירוק/כולל פירוק: 400-800₪חידוש פנסים: 250-350₪
ציפוי ננו דוחה כתמים למושבים ושטיחים: 400-800₪ניקוי תא המנוע: 350-400₪

יישום חומר דוחה אדים: 150₪ הסרת ציפויי ניילון מצבע הרכב: 500-1000₪
פוליש בפנים הרכב: 250-400₪הסרת מדבקות חלונות שחורים: 150-300₪

פוליש וציפוי ננו לשמשה הקדמית/כל החלונות: 650/250₪חידוש פלסטיקה דהויה: 150-250₪
יישום חומר הזנה לעור: 50-100₪חיטוי וניקוי בקיטור לתעלות מיזוג האוויר: 150₪

ניגוב ושאיבת אבק, יישום מנטרל ריחות ומחדש פלסטיקה: 75₪הסרת סמלים: 150₪
המחירים אינם כוללים מע"מ - יש ליצור קשר להצעת מחיר סופית - יש לתאם הגעה מראש


