PROGRAMY RENOVACÍ
A KOREKCÍ LAKU
aplikace nanokosmetiky PIKATEC®
Co se děje s lakem postupem času? Proč chránit a proč renovovat?
Nahlédněte do světa zdokonalení Vašeho vozu a vyberte pro něj ten
nejlepší program. Za zlomkovou cenu zvednete maximálně jeho
hodnotu a na každou jízdu v něm se budete těšit.

CENÍK SLUŽEB

APLIKACE NANOKOSMETIKY
Na povrchy upravené systémy Pikatec nakonec naneseme Vámi vybraný keramický štít
Ceramic, Diamond, nebo nekompromisní PROFI. Lak vozu, který díky přípravě získá mimo jiné
výjimečnou hloubkou a lesk, tak uzavřeme velmi tvrdou a odolnou vrstvou, která bude chránit
jak exteriér, tak i interiér vozu, a to na dlouhou dobu.

CENY APLIKACÍ EXTERIÉRU
Exteriér vozu
1.999 Kč
Zahrnuje standardní přípravu a aplikace nanokosmetiky na karoserii a skla vozu.
Nanokosmetika není v ceně.
Exteriér vozu XL
2.499 Kč
Zahrnuje standardní přípravu a aplikace nanokosmetiky na karoserii a skla velkého vozu.
Nanokosmetika není v ceně.
Exteriér vozu + kola
2.399 Kč
Zahrnuje standardní přípravu vozu a aplikace nanokosmetiky na karoserii, skla a kola vozu.
Nanokosmetika není v ceně.
Exteriér vozu XL + kola
2.899 Kč
Zahrnuje standardní přípravu vozu a aplikace nanokosmetiky na karoserii, skla a kola
velkého vozu. Nanokosmetika není v ceně.

CENY NANOKOSMETIKY
DIAMOND Protection Pack (sada DIAMOND)
CERAMIC Protection Pack (sada CERAMIC)
CERAMIC Nano Protect Wheel (ochrana kol CERAMIC)

3.499 Kč
1.499 Kč
349 Kč

MYTÍ PO APLIKACI
Ruční vymytí emulgátorů
400 Kč
Omytí vozu pro odstranění emulgátoru a vyloučených mastnot, vhodné cca do 1 týdne od
aplikace. Nutné pro správnou funkčnost politur Pikatec.
Standardní příprava vozu obsahuje základní umytí, odmaštění a vysušení vozu. U větších
vozů typu VW Multivan, Mercedes V, apod. je příplatek 25% z ceny všech služeb. U nákladních
a atypických aplikací se cena stanoví individuálně.

PŘÍPRAVY POVRCHŮ INTERIÉRU
Čištění interiéru vozu
1.300 Kč
Čištění plastových, lakovaných a kožených povrchů vozů. Odstranění mastnoty, prachu a
zaschlých skvrn. Nevztahuje se na čištění textilu, kůže typu Alcantara a na zavazadlový
prostor.
Čištění zavazadlového prostoru vozu
700 Kč
Čištění plastových, lakovaných a kožených povrchů vozu v zavazadlovém prostoru.
Odstranění mastnoty, prachu a zaschlých skvrn. Nevztahuje se na čištění textilu, kůže typu
Alcantara.
Tepování interiéru vozu
1.500 Kč
Tepování textilních částí vozu - sedaček a koberečků. V případě zájmu je možno tepovat i
ostatní části vozu, tato služba nicméně není zahrnuta v ceně a je vždy individuálně dohodnuta
s technikem na místě. Cena může být upravena technikem dle náročnosti tepování a mírou
znečištění.
Tepování zavazadlového prostoru
700 Kč
Tepování textilní části zavazadlového prostoru. Cena může být upravena technikem dle
náročnosti tepování a mírou znečistění.

CENY APLIKACÍ INTERIÉRU
Interiér vozu včetně kosmetiky
3.299 Kč
Aplikace zahrnuje vyčištění interiéru, odmaštění a aplikaci nanokosmetiky. Aplikace se
vztahuje i na koberečky, nicméně jejich funkčnost je velmi omezena velkým mechanickým
namáháním. Služba nezahrnuje tepování a nevztahuje se na zavazadlový prostor.

Interiér vozu XL včetně kosmetiky
3.999 Kč
Aplikace zahrnuje vyčištění interiéru, odmaštění a aplikaci nanokosmetiky. Aplikace se
vztahuje i na koberečky, nicméně jejich funkčnost je velmi omezena velkým mechanickým
namáháním. Služba nezahrnuje tepování a nevztahuje se na zavazadlový prostor.

U větších vozů typu VW Multivan, Mercedes V, apod. je příplatek 25% z ceny všech služeb.
U nákladních, atypických aplikací a u vozů extrémně znečištěných se cena stanoví individuálně.

CO SE DĚJE S LAKEM bez OŠETŘENÍ
NOVÉ AUTO
Nové laky jsou velmi měkké a to i proto, že jsou z ekologických důvodů ředitelné vodou. Často
se lehce poškrábou již před dodáním klientovi. V provozu pak od počátku musí odolávat
abrazivnímu prostředí, které se vytváří jízdou za ostatními automobily, větrem a samotnou
rychlostí vozu. Pro udržení užitné a vizuální hodnoty laku jednoznačně doporučujeme ošetřit
vůz ochrannými politurami! Nejdůležitějším přínosem je udržení laku v perfektním stavu, což
výrazně zvyšuje hodnotu celého vozu.

2-5 LET
V této době již lak ztrácí svou pružnost (po cca dvou letech), vlivem UV záření a okolního
prostředí. Lak začíná vlivem tepelné dilatace karoserie praskat. Vznikají v něm mikrotrhliny,
které nejsou vidět pouhým okem. Do těch pak vnikají nečistoty, soli a chemikálie, které se tak
dostávají k vlastnímu plechu. Ten začíná pomalu degradovat (korodovat) a po několika
následujících letech se na karoserii objeví rezavé „puchýře“. Řešíme nejen estetiku, ale i
prevenci proti poškození a rzi.

5-8 LET
S největší pravděpodobností nebude lak v té nejlepší kondici. Vlivem UV záření se již změnil
odstín barvy, což je způsobeno tím, že se na jeho povrchu tvoří přeschlé „šupiny“, které
vypadají pod mikroskopem podobně, jako suchá lidská kůže a které na laku již pevně nedrží.
Je nutno pomocí brusných past lak zregenerovat a tím z něj tyto „šupiny“ odstranit. Pozor,
toto lze udělat za životnost vozu maximálně 2x, poté hrozí probroušení laku! Následným
ošetřením ochranou politurou se tzv. zakonzervuje dosavadní stav, zalepí mikropraskliny a
zamezí přístupu nečistot, solí a chemikálií k plechu karoserie. Vzniklé mikro koroze již
nepokračují a vůz opticky vypadá jako nový, i když už je vnitřně nenávratně poškozen z
předchozího zanedbání. Tento stav lze udržet.

8 A VÍCE LET
Pokud je vůz garážován a není na něm patrná koroze, doporučujeme jej ošetřit. Jestliže je ale
na něm již koroze viditelná, není ekonomické ochranou polituru použít, protože procesu
koroze se v tomto stádiu již nezamezí. Vše záleží na individuálním posouzení stavu laku.

Vážený zákazníku,
před aplikací nanokosmetiky PIKATEC je velmi důležité zabývat se také důkladnou přípravou
laku vozu. Dovolte, abychom Vás seznámili se speciálními programy, které nejen zbaví lak pevně
usazených nečistot, ale zároveň mu navrátí původní lesk, zvýší jeho hloubku a dokáží odstranit
jemné i hlubší škrábance. U všech vozů dokážeme navíc strukturu laku vyhladit až 40x a
zabránit tak usazování největšího množství nečistot.
Ať už nám svěřujete zcela nový, zánovní, nebo starší vůz, ke každému z nich přistupujeme
individuálně a nabídneme Vám nejlepší možnou službu. Je důležité si uvědomit, že v takovém
stavu, v jakém se aktuálně vůz nachází, jej ochranná politura PIKATEC zakonzervuje a veškeré
nedostatky laku tak zůstanou pod keramickým štítem viditelné.

„Částice oxidů, obsažené v keramickém štítu
PIKATEC®, jsou 6x tvrdší než chirurgická ocel”

MÁM NOVÝ VŮZ, MNE SE TO NETÝKÁ. OMYL!
Potkáváte na svých cestách kamiony plně naložené novými vozidly? A co teprve železniční
soupravy? Tak jako váš automobil, i tyto dopravní prostředky brzdí, tak jako váš Vůz i jejich
náklad musí odolávat přírodě a jejím rozmarům. Není tedy divu, že než se dostane do Vašich
rukou, je karoserie zasažena brzdným prachem, polétavou rzí a drobnými škrábanci
způsobenými převozem. V momentě, kdy si vůz odvážíte z autosalonu, má již za sebou s
největší pravděpodobností zásah, který tato poškození v lepším případě odstranil, v tom
horším pouze dočasně skryl pod vrstvou nějakého vosku. Z praxe má po umytí 95% nových
vozů již na karoserii vlásečnicové škrábance a je kontaminováno pevně usazenými nečistotami.

PROGRAM DEKONTAMINACE
CO ŘEŠÍ?
I umytí šampónem nedokáže z vozu odstranit pevně usazené nečistoty jako jsou oleje,
brzdový a železniční prach, zbytky hmyzu, asfalt, uhlíkové spady, další chemikálie i soli, které
ve zkratce nazýváme kontaminanty. Tato špína nebývá na první pohled vidět, ale v důsledku
dlouhodobě poškozuje lakovou vrstvu a pokud se neodstraní, může zásadně ovlivnit životnost
a funkčnost keramického štítu PIKATEC.

POPIS SLUŽBY
Dekontaminaci karoserie provádíme ve dvou fázích. V první části dochází chemickou cestou k
odstranění nečistot hrubých. Ve druhé ji úpravou povrchu laku zbavujeme všech zbylých
kontaminantů.

JAKÝM VOZŮM JE PROGRAM URČEN
Všechna ošetřovaná vozidla včetně nových

CENA PROGRAMU
2.500 Kč

RENOVACE LAKU FINE (obsahuje program Dekontaminace)
CO ŘEŠÍ
Program určený pro vozy s lehce poškrábaným lakem. Nejen kartáče myček, ale i mikroskopické
částečky prachu a písku nacházející se v ovzduší, dokáží na karoserii Vašeho vozu zanechat
nesmazatelné stopy včetně jemných škrábanců. Tato poškození se vlivem UV záření a přírodních
vlivů postupně rozrůstají a ničí vrstvu laku. Kromě toho se ve struktuře škrábanců usazují ve
větší míře nečistoty. Často jsou takto poškozeny i nové vozy.

POPIS SLUŽBY
Korekci laku navazující na dekontaminaci karoserie provádíme individuálně zvoleným systémem
úpravy jeho povrchu. Docílíme tak odstranění jemných škrábanců způsobených běžným
provozem a nešetrným mytím. Zároveň zvýšíme lesk vozu, snížíme jeho drsnost a lak dostaneme
do lepší kondice, než byl u nového vozu.

JAKÝM VOZŮM JE PROGRAM URČEN
Všechna ošetřovaná vozidla s kruhovými a dalšími jemnými škrábanci

CENA PROGRAMU
5.000 Kč

RENOVACE LAKU RAW (obsahuje program Dekontaminace)
CO ŘEŠÍ
Program určený pro vozy se zašlým a přesušeným lakem, případně s hlubšími škrábanci a
odřeninami. Poškození lze hloubkovou korekcí buď zcela odstranit, nebo alespoň zmírnit.
Výsledkem je oživený lak bez rýh a s obnoveným leskem. Vše závisí na kvalitě a síle lakové
vrstvy.

POPIS SLUŽBY
Odbroušením vrchní vrstvy laku v řádech několika mikrometrů odstraníme i hluboká
poškození. Takto upravený povrch pak renovujeme pomocí leštících systémů. Výsledkem je
odstranění škrábanců a navrácení původního lesku vozu. Je přece škoda vozit na ošetřeném
voze staré rýhy a poškození.

JAKÝM VOZŮM JE PROGRAM URČEN
Všechna ošetřovaná vozidla s hlubším poškozením v lakové vrstvě barvy

CENA PROGRAMU
12.000 Kč

SUPERFLAT (obsahuje program Dekontaminace)
CO ŘEŠÍ
Nekompromisní program pro maximální a dokonalé vyhlazení povrchu před aplikací ochranných
politur. Snižuje hrubost laku na absolutní minimum a vytváří ideální podmínky pro funkčnost a
životnost nanokosmetiky PIKATEC.

POPIS SLUŽBY
Navazuje na programy Dekontaminace a Renovace laku, kdy pomocí speciálně vyvinutých
systémů úprav vyhlazujeme povrch z hrubosti v řádech stovek až tisíců nanometrů pouze na
ideálních 40 nanometrů. Po nanesení keramického štítu PIKATEC se u takto upraveného laku
sníží ulpívání nečistot až o 90%. Kromě toho získá lak mnohem větší lesk a hloubku. Bude tedy
vypadat lépe než vůz nový.

JAKÝM VOZŮM JE
PROGRAM URČEN
Nové vozy a vozy
s renovovaným lakem

CENA PROGRAMU
6.500 Kč

„asi 5 000 000 nanometrů, tak dlouhý je mravenec,
100 000 nanometrů, tak tlustý je list papíru”

PŘEJEME MNOHO ŠŤASTNÝCH KILOMETRŮ
S VAŠÍM NOVÝM VOZEM

CHRÁNÍME
AUTOMOBILY
KERAMICKÝM ŠTÍTEM

