OFERTA USŁUG
OFERTA USŁUG

PEŁEN PROFESJONALIZM

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE!

KOMPLEKSOWA OCHRONA

DZIAŁAMY OD 2011 ROKU
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami i powłokami
ceramicznymi marki 4nano. Poniżej przedstawiamy pełną ofertę
kompleksowego zabezpieczenia Twojego samochodu.

SZKLISTOŚĆ

KROPELKOWANIE

POWŁOKA CERAMICZNA
ŁATWE I SZYBKIE MYCIE

ZABEZPIECZENIE LAKIERU

IDEALNY WYGLĄD NA LATA

OCHRONA PRZED SZKODLIWYMI CZYNNIKAMI

Zabezpieczenie 4nano to jedna lub dwie pełne warstwy powłoki
ceramicznej o silnym efekcie hydrofobowym, za który odpowiadają
związki fluoru. Dzięki aplikacji powłoki ceramicznej 4nano, która łączy
się bezpośrednio z lakierem, karoseria zyskuje niesamowitą szklistość i
efekt hydrofobowy. Właściwości samoczyszczące powłoki są na
najwyższym poziomie, dzięki czemu lakier brudzi się mniej, zaś jego
późniejsze czyszczenie jest proste i szybkie. Permanentna ochrona
przed mikro zarysowaniami, promieniowaniem UV, chemią i solą
drogową to jej kolejne zalety, którymi będziesz mógł się cieszyć.

Cena od: xxx zł
Wszystkie podane ceny są cenami netto. Wystawiamy fakturę VAT.

SZKLISTOŚĆ

IDEALNY WYGLĄD

ZABEZPIECZENIE FELG
POWŁOKA CERAMICZA

ŁATWE I SZYBKIE MYCIE

MNIEJSZE PRZYWIERANIE BRUDU I PYŁU Z KLOCKÓW

Felgi po wcześniejszym wyczyszczeniu, zabezpieczane są 3-letnią
dedykowaną powłoką ceramiczną 4nano ICE. Dzięki temu zmniejsza
się przywieranie brudu i pyłu z klocków hamulcowych. Felgi są
niesamowicie szkliste i błyszczące, a samo ich czyszczenie staje się
wyjątkowo proste.

Cena od: xxx zł

SATYNOWY FINISH

ZABEZPIECZENIE WNĘTRZA

ŁATWE CZYSZCZENIE

KOMPLEKSOWA OCHRONA
MNIEJSZE PRZYWIERANIE KURZU

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM UV

Wnętrze po kompleksowym czyszczeniu jest w pełni zabezpieczane.
Na wszystkie elementy plastikowe zostaje zaaplikowana dedykowana
powłoka kwarcowa marki 4nano Ex & Interior Care, która nadaje im
satynowego wykończenia, zmniejsza przywieranie brudu, opóźnia
blaknięcie, posiada właściwości antystatyczne oraz znacząco ułatwia
bieżącą pielęgnację. Cała tapicerka i wykończenia (skóra, alcantara i
materiał) jest zabezpieczana innymi dedykowanymi powłokami marki
4nano, które chronią ją, nadają właściwości hydrofobowych, opóźniają
starzenie i sprawiają, że czyszczenie jest niezwykle łatwe. W skrócie,
wnętrze Twojego samochodu znacznie dłużej pozostanie jak nowe.
Oczywiście zabezpieczamy również dywaniki.

Cena od: xxx zł

BEZPIECZEŃSTWO

ZABEZPIECZENIE SZYB
POWŁOKA KWARCOWA

LEPSZA WIDOCZNOŚĆ

NIEWIDZIALNA WYCIERACZKA

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY

Szyby zabezpieczamy dedykowaną powłoką kwarcową 4nano
Premium Vision o trwałości ponad 1 roku. Dzięki niej na szybie
Twojego samochodu pojawi się efekt “niewidzialnej wycieraczki”, która
znacząco poprawi widoczność oraz zwiększy Twoje bezpieczeństwo.
Usuwanie owadów stanie się banalnie proste, a Ty wyraźnie zyskasz na
oszczędności płynu do spryskiwaczy i wycieraczek.

Cena od: xxx zł

SERWIS POWŁOKI

POZOSTAŁE USŁUGI
DLA TWOJEGO AUTA

MYCIE DETAILINGOWE

POLEROWANIE LAKIERU

PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ

Wymienione wcześniej usługi to tylko część oferty naszego studia.
Kolejna część szerokiej oferty naszego studia została wymieniona wraz
z cennikiem na następnej stronie tego katalogu. Zawsze stawialiśmy
na kompleksową obsługę klienta i tak już pozostanie. Jeśli chciałbyś
dowiedzieć się więcej, czy też skorzystać z innej usługi zapraszamy do
kontaktu telefonicznego lub mailowego, który znajdziesz na ostatniej
stronie tego folderu.

Cena od: xxx zł

POWŁOKI PODSTAWOWE

1 warstwa powłoki ceramicznej
chroniąca lakier Twojego auta.

Trwałość: 3 lata
ICE - FELGI

Cena od: xxx zł

Trwałość: 1 rok
QUANTUM LITE

Cena od: xxx zł

Trwałość: 2 lata
CAMO

Cena od: xxx zł
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Samooczyszczanie:
Blask i szklistość:
Hydrofobowość:

★★★
★★★★
★★★

Samooczyszczanie:
Blask i szklistość:
Hydrofobowość:

★★★★
★★★★
★★★★

Samooczyszczanie:
Blask i szklistość:
Hydrofobowość:

POWŁOKI CERTYFIKOWANE

2 warstwy pełnej ceramiki,
dające ochronę na wiele lat.

Trwałość: 2 lata
OPAL & QUANTUM

Cena od: xxx zł

Trwałość: 3 lata
SAPPHIRE & QUANTUM

Cena od: xxx zł

Trwałość: 5 lat
ROCK & QUANTUM

Cena od: xxx zł
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★★★★★
★★★★★

Samooczyszczanie:
Blask i szklistość:
Hydrofobowość:

★★★★★
★★★★★
★★★★★

Samooczyszczanie:
Blask i szklistość:
Hydrofobowość:

★★★★★★
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Samooczyszczanie:
Blask i szklistość:
Hydrofobowość:

Produkt dostępny jedynie u certyfikowanych partnerów 4nano.

OFERTA PAKIETOWA:
OFERTA PAKIETOWA:

OPAL & QUANTUM

xxx PLN

FELGI

WNĘTRZE

SZYBY

RAZEM

xxx PLN

xxx PLN

xxx PLN

xxx PLN

CENA PAKIETOWA: XXX PLN

SAPPHIRE & QUANTUM

xxx PLN

FELGI

WNĘTRZE

SZYBY

RAZEM

xxx PLN

xxx PLN

xxx PLN

xxx PLN

CENA PAKIETOWA: XXX PLN

ROCK & QUANTUM

xxx PLN

FELGI

WNĘTRZE

SZYBY

RAZEM

xxx PLN

xxx PLN

xxx PLN

xxx PLN

CENA PAKIETOWA: XXX PLN

Dlaczego my?

★
★
★
★
★

9 lat doświadczenia
9 lat doświadczenia

Certyfikat Autentyczności
Certyfikat Autentyczności

Komfortowe warunki
Komfortowe warunki

Kosmetyki z najwyższej półki
Kosmetyki z najwyższej półki

Pełen serwis posprzedażowy
Pełen serwis posprzedażowy

Dziękujemy!

TWOJA NAZWA

tel. Numer telefonu
mail: Adres e-mail

4NANO

tel. +48 500 265 930
mail: biuro@4nano.pl

