Ceník
INTERIÉR
Deep interier
Luxování interiéru, koberečků a zavazadlového prostoru
Hloubkové čištění sedaček, koberečků, zavazadlového prostoru extra kčně/párou
Vysušení textilií teplým vzduchem
Vyčištění plastových dílů a impregnace uv blokátory, zachování přirozeného vzhledu
povrchů
Vyleštění oken
Provonění interiéru
+ Dárek
Cena: 2.500 Kč
Leather interier
Luxování interiéru, koberečků a zavazadlového prostoru
Hloubkové čištění koberečků, zavazadlového prostoru extra kčně/párou
Hloubkové čištění kůže a vyživení kondicionérem pro pružnost a odolnost
Vysušení textilií teplým vzduchem
Vyčištění plastových dílů a impregnace uv blokátory, zachování přirozeného
vzhledu povrchů
Vyleštění oken
Provonění interiéru
+ Dárek
Cena: 3.000 Kč
Fresh interier
Luxování interiéru, koberečků a zavazadlového prostoru
Ošetření plastových komponentů v interiéru detailerem
Vyleštění oken
Provonění interiéru
+ Dárek
Cena: 1.000 Kč

Doplňkové služby
Odstranění srsti ze zvířat
Dezinfekce klimatizace a interiéru ozonem + provonění interiéru
Čištění stropnice
Tepování samostatného sedadla
Vyčištění + impregnace kožené sedačky
Pro silně znečištěná vozidla platí +25% ceny
(například fleky od vína, tělní tekutiny, žvýkačky apod.)
Van a TIR ceny po dohodě
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Ceník
MYTÍ VOZIDLA EXPRESS
1. Bezkontaktní mytí s obsluhou
Bezkontaktní umytí vozidla vč. Navoskování karoserie nano voskem a opláchnutí
demineralizovanou vodou
Cena: 350 Kč / délka: do 20minut
2. Ruční mytí vozidla
Předmytí vozidla ph neutrální pěnou
Ruční mytí mikrovláknovou mycí rukavicí, ph neutrální šampónem a, 2 kyblíkovou
metodou“.
Umytí mezidveřního prostoru, podběhů
Oplach demineralizovanou vodou
Vysušení karoserie sušícím ručníkem
Cena: 790 Kč / délka: do 30minut
MYTÍ VOZIDLA DETAIL
1. Detailní mytí vozidla
Předmytí vozidla ph neutrální pěnou/aktivním předmytím (bude zvoleno detailerem
po inspekci)
Oplach celého vozidla od hrubých nečistot
Napěnění vozidla ph neutrální pěnou pro zajištění maximální možné lubrikace
Ruční mytí mikrovláknovou mycí rukavicí ph neutrální šampónem s polymerem/
keramikou a „2 kyblíkovou metodou“
Umytí prostoru nádrže, masky, těsnění, mezidveřního prostoru, podběhů apod.
Detailní mytí disků a pneu (mytí pohledové strany disku vč. Límce za pomoci detailních štětců)
Oplach demineralizovanou vodou
Vysušení karoserie sušícím ručníkem
Cena: 1.500 Kč / délka: do 45 minut

Doplňkové služby
Chemická dekontaminace
Aplikace hydrovosku vysokým tlakem
Aplikace nano vosku s výdrží až 3 měsíce
Odstranění asfaltu od
Odstranění mízy ze stromů
Dekontaminace disků (bez demontáže)
Cena pro SUV, MPV a více než 5 místná vozidla
účtujeme příplatek 20% k ceně vč. DPH
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Ceník
BALÍČKY
Speed
Programy: bezkontaktní mytí s obsluhou + fresh interier
Bonus: 1x přípravek pro prémiovou každodenní péči o interiér
Cena: 1499,vč dph
My fair lady
Programy: ruční mytí vozidla + deep interier
Bonus:
1x přípravek pro prémiovou každodenní péči o interiér
Doplnění vody do ostřikovačů ph neutrální (v zimě nemrznoucí)
Cena: 3.099 Kč
Dekontaminace
Vyčištění laku vozidla od kontaminace jako je poletavá rez, míza ze stromu, asfalt,
lepidla, pyl, zbytky lepidel.
Pro delší životnost ochrany laku doporučujeme využít programu dekontaminace.
Cena: 1.000–4.000 Kč
Vosky
Ochrana laku a plastových částí vozidla, dodá vysoký lesk a hloubku ochráněným
povrchům a zajišťuje odvod vody ze všech ošetřených povrchů.
Přesný výběr vosku, nano politurydoporučíme nejvhodnější vosk či polituru na základě
podmínek, ve kterých je vozidlo provozováno.
Cena: 1.500 – 7.900 Kč
Bonus:
Jednorázová sleva 10% na nákup v prodejně crystalcruisers (více info u obsluhy)
Nad 2.500 Kč detailer na údržbu laku zdarma
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Ceník
STROJNÍ LEŠTĚNÍ LAKU
Chceš dostat z laku tvého vozidla maximum? Strojní leštění u nás v crystalcruisers je
nejen bezpečné pro vozidlo, ale především přidá vozidlu na hodnotě a kráse.
Pro nejlepší výkon a dlouhou životnost vosků a keramik doporučujeme minimálně
1. krokové leštění. Všechny stupně strojního leštění obsahují program detailní mytí
vozidla a dekontaminace
1. Krokové strojní leštění
Rozleštění laku do lesku a odstranění jemných škrábanců
Konzervace polymerovým voskem
Cena: od 11.000 Kč bez DPH
2. Krokové strojní leštění
Rozleštění laku do lesku a odstranění štředně hlubokých škrábanců a vyleštění do
vysokého lesku
Konzervace polymerovým voskem
Cena: od 18.000 Kč bez DPH
3. Krokové strojní leštění
Renovace laku, odstranění hlubokých škrábanců, štředně hlubokých i jemných
škrábanců, vyleštění do vysokého lesku
Konzervace polymerovým voskem
Vhodné pro sběratelská vozidla, veterány apod.
Cena: od 25.000 Kč bez DPH
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Ceník
KERAMICKÉ POVLAKY
Miyabi
Miyabi coat tradiční japonská keramika
Nahrazuje bezbarvou vrstvu lakudodává laku vysoký lesk a hloubkuživotnost 2 roky
Celkem: 9.090 Kč bez DPH
Miyabi +
Miyabi coat + infinity wax
Zvýšení leskuodpuzování vody a nečistot
Zvýšení odolnosti povrchu na dobu 3let +
Celkem: 15.090 Kč bez DPH
Ism
Ism coat
Vhodný na lak, plasty a pryže
Dodává vysoký lesk a skvělé odpuzování vody a nečistot
Ochrana všech povrchů na dobu až 3 let
Celkem: 10.900 Kč bez DPH
Ism +
Miyabi coat a ism coat
Dodá celému vozidlu anti agingovou ochranu před všemi nečistotami z každodenního provozu až na dobu 4-5 let.
Celkem: 17.900 Kč bez DPH
Zipang zipang coat
Zlatá volba mezi keramickými povlaky
Dodává všem povrchů v exteriéru skvělý odvov vody a extrémní leskochrana laku
a plastů po dobu 3let +
Celkem: 12.490 Kč bez DPH
Zipang +
Miyabi + zipang
Hluboký zrcadlový lesk vozidla pocit
Extrémní korálkování vody
Ochrana všech povrchů na 5 let
Celkem: 20.700 Kč bez DPH
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Ceník
Musashi pack
Zipang + miyabi + zipang
Dosažení skvělého samohojícího efektu při poškození laku je skryto ve vrstvení
keramik
3 Vrstvy miyabi a zipang coat
Nejen ochrana, ale i skvělý samohojící efekt
Ochrana laku 5 let +
Celkem: 25.500 Kč bez DPH
Jamato pack
Enrei coat
Vlajková loď kamikaze collection
3 vrstvy enrei coat no1/no2/no3
Vrstvení keramik dodá samohojící efekt a ochranu na 5 let +
Fantastická ochranu laku spojená s tím nejlepším, co japonské technologie nabízí
v oblasti anti agingu laku.
Celkem: od 29.000 Kč bez DPH
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Ceník
KERAMICKÉ OŠETŘENÍ
Ošetření oken - Intenso window coat
Tekuté stěrače, hydrofobní efekt
skvěle odpuzuje vodu a dodává tak ničím nerušený výhled z vozidla i během deště až 1 rok
Cena: od 2.000 Kč bez DPH
Ošetření disků a brzdičů - stance rim coat
Odolnost až do teploty 1000°C
Dodává saténový vzhled
Skvělé odpuzování vody a nečistot
Snadná údržba
Životnost 1–2 roky
Cena: 6.600 Kč bez DPH
Wrap ⁄ PPF folie – film coat
Zvýšení lesku folie
Dodá UV ochranu a hydrofobní efekt
Životnost 1–3 roky
Cena: 12.090 Kč bez DPH
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Ceník
Magnus pro paint protection film
Ochrana laku a lakovaných částí v interiéru vozidla polyuretanovou folií ppf magnus
pro (provedení lesklá/matná).
Nerozeznatelná od laku
Ochrana laku až na 10 let
Samozacelovací fólie
Součástí folie je již nano keramická složka
Tloušťka folie je přibližně 150 mikronů, odpovídá tloušťce laku
Vysoká odpudivost vody a nečistot
Veškeré díly jsou vyřezány na plotrovacím zařízení = žádný nůž na laku vašeho vozidla
Lesklá varianta optimum zvýrazní barvy a prohloubí lesk
Matná varianta matte chrání jemný a vysoce náchylný matný povrch
Cena na vyžádání
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