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SERVICIU DE DEPLASARE 
LA DOMICILIUL CLIENTULUI



SERVICII DETAILING AUTO

PROCESUL COMPLET DE DETAILING

                           • CURĂȚARE  • DEGRESARE  •  HIDRATARE 
Hidratare folosind produse profesionale ce nu atrag praful, sunt hidrofobe 
și asigură protecția și hidratarea materialelor din plastic (bord, fețe de uși, 
chedere, scaune din piele), conferă durabilitate maximă și longevitate.
Inhibitorii de UV protejează suprafețele împotriva efectelor nocive ale
soarelui, lăsând un finisaj ca nou fără a părea umed sau unsuros. 
Recomandat pentru autoturisme, camionete, furgonete, capuri de 
tractoare, bărci.

• aspirarea, curățarea și hidratarea tapițeriei din piele cu produse 
profesionale biodegradabile
• aspirarea, curățarea în profunzime a mochetei și a plafonului cu 
produse dedicate și aparatură profesională
• curățarea în detaliu a murdăriei din locurile greu accesibile
• curățarea în detaliu și protejarea suprafețelor din plastic (inclusiv 
suprafețele din plastic ale portbagajului interior) cu produse dedicate,
ce nu conțin silicon
• curățarea în detaliu a covorașelor și a zonei pedalelor
• curățarea în detaliu a întregii suprafețe a portbagajului
• curățarea în detaliu a tuturor geamurilor interioare și exterioare
• curățarea în detaliu a tuturor  chederelor și tratarea lor cu 
produse dedicate (fără silicon), pentru a le proteja împotriva 
deteriorării și a le reda aspectul de nou

CUI NE ADRESĂM?
• Proprietarilor de: birouri, cabinete medicale, cabinete de avocatură, 
hoteluri, saloane de coafură, săli de fitness, pensiuni, mașini, case.
• curățăm covoare, canapele din material textil sau piele, scaune, saltele.

CUM FUNCȚIONEAZĂ?
Aspiratorul profesional cu injecție extracție trimite apă sub presiune și 
aspiră îndepărtând petele, mizeria, eliminând bacteriile și acarienii.
Generatorul  profesional cu abur  are și nebulizator ce oferă funcții de
curățare și dezinfecție cu dezinfectant în spații interioare cât și pentru 
gurile de ventilație de la automobile garantând o bună igienă și curățare.

DE CE?
Menținerea igienei corespunzătoare în mediul dvs. este sinonim cu 
sănătatea întregii familii. Curățarea și dezinfectarea este cea mai bună 
soluție de prevenire a bolilor deoarece bacteriile, acarienii și praful sunt 
ținute sub control. 
Este recomandat serviciul de detailing auto cel puțin de 2 ori pe an.
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