Prijslijst
Prijzen zijn gebaseerd op kleine wagens en inclusief BTW.

Basisbehandelingen

€73

ALL-IN

€73
€80.2
€140

ALL-IN

"+" behandeling is premium afwerking

Grote behandelingen

Interieur
interieurreiniging stof
Interieurreiniging leder + voeding
Ozon behandeling
Uitzonderingen

€ 190
€ 215
€ 50
Op aanvraag

Groot

€125

€65

Groot

€67

Groot

€60

€62 / €67+

middel

remium

€55 / €60+

€45 / €50+
€53 / €58+

middel

Comfort

middel

Essential
/+

€40 / €45+
€47 / €52+

Exterieur
One step polish
Two step polish
Three step paint correction
Full detail paint correction
Wax behandeling/spray sealent
Wax beh./ sealent bij polijst pakket
Koplampen schuren/polijsten
Uitzonderingen

€ 220
€ 265
€ 360
€ 450
100/35€
50/35€
90€
Op aanvraag

Coating behandelingen

Interieur
Coating leder excl. reiniging
Coating Stof excl. reiniging

170€
170€

Exterieur
Coating nieuwe wagen
Coating lakwerk
Coating matte wagen
Coating velgen (los)
Coating ruiten
Coating voorruit
Coating kunststof onderdelen
Breng en Haal service
Op locatie

€ 790
€ 990
€ 605
155€
100€
50€
50€
€ 0,84/min rijden
Op aanvraag

WHERE PASSION MEETS EXPERTISE

UITLEG KLEINE BEHANDELINGEN
ESSENTIAL TREATMENT
e1) In de carwash: Velgen inspuiten alkalisch + borstel, antiinsect aanbrengen, shampoo aanbrengen, afstomen +
deurstijlen.
e2) Na carwash: Hand drogen met drooghulp, matjes en spullen
uithalen oppervlakkig, stofzuigen, blazen tornador, ventilatie
met borsteltjes,pedalen reinigen, nastofzuigen, matjes tornador,
spullen terug leggen, ramen binnen/buiten, bandendressing,
parfum, nacheck op waterlopers
e3) Essential +: voor het reinigen van de ramen compleet
luchtdrogen bigboi of perslucht, uitlaat reinigen, nacheck op
waterlopers, details etc.
COMFORT TREATMENT
c1) In de carwash: Velgen inspuiten alkalisch + borstel, antiinsect aanbrengen, shampoo aanbrengen, wielkasten
schrobben, afstomen + deurstijlen.
c2) Na carwash: Hand drogen met drooghulp, matjes en spullen
uithalen compleet, stofzuigen, blazen tornador, ventilatie met
borsteltjes, pedalen reinigen, scrubhandschoen op
schoenschuurplaatsen, nastofzuigen, matjes tornador, dressing
aanbrengen scrubplaatsen, spullen terug leggen, luchtdrogen
bigboi of perslucht, ramen binnen/buiten, bandendressing,
parfum, chrome en uitlaten opblinken, nacheck op waterlopers

PREMIUM TREATMENT
p1) In de carwash: Velgen inspuiten alkalisch + borstel, anti-insect aanbrengen, shampoo
aanbrengen, wielkasten schrobben, banden met retyre behandelen + schrobben,
afstomen + deurstijlen, infoamen, 2 bucket handwas, moeilijk te bereiken randjes afgaan
met zacht borsteltje, afstomen + luchtdrogen carwash
p2) Na carwash: Hand drogen met drooghulp, matjes en spullen uithalen compleet,
stofzuigen, blazen tornador, ventilatie met borsteltjes, pedalen reinigen,
scrubhandschoen op alles behalve zetels, nastofzuigen, matjes extractor/tornador,
dressing aanbrengen alles behalve zetels, spullen terug leggen, luchtdrogen bigboi of
perslucht, ramen binnen/buiten, bandendressing, parfum, chrome en uitlaten opblinken,
nacheck op waterlopers, reload spray sealent aanbrengen
Wat is onze handwas?
De two-bucket handwas met ph-neutrale shampoo voor coatings en wax bevattende
voor niet gecoate wagens. De meest voorzichtige was methode voor het goedbehoud
van de lak. Dit is bij te nemen optie bij Essential en Comfort Treatments.
Wat is de Premium uitbreiding op de Essential en Comfort?
Het tot in de puntjes reinigen van je wagen met een oog voor detail en goedbehoud van
je lak.
Deze uitbreiding is voornamelijk voor de buitenzijde van de wagen. Methode te zien bij
c1)
Mix and Match
Had u het graag anders gezien of meer op maat? Dat kan perfect. Bovendien is het
mogelijk elke behandeling te mixen met een andere. Bijvoorbeeld de e1) met c2). Zo
bekom je een resultaat naar wens.

