Prislista
Spray & Seal lackskydd

Spray & Seal lackskydd

Spray & Seal lackskydd

Tvätt utvändigt inkl. avfettning & lackskydd
lacken behandlas med lera

Tvätt invändigt och utvändigt
avfettning & lackskydd

Tvätt invändigt & utvändigt
petroliumavfettning & lackskydd

549:-

649:- 749:-

799:-

Bilvård
Utvändig tvätt sommar 		

Endast tvätt av, kaross och hjul, alkalisk, avfettning tar bort den värsta smutsen från bilens utsida.

Utvändig vinter 		

Endast tvätt av, kaross och hjul, kallavfettning, tar bort den värsta smutsen från bilens utsida.

Heltvätt (sommar)		

Utvändig & invändig tvätt med alkalisk. miljövänlig, avfettning.

Heltvätt (vinter) 		

Utvändig & invändig tvätt med kallavfettning. petroliumbaserad.

Invändig tvätt 		

Damsugning, rengöring av instrumentbräda, tvätt av insteg, mattor samt fönsterputs.

Läderklädsel 		

Skonsam rengöring och återbehandling av läderklädseln.

					

			

Kemtvätt av klädsel 		

Klädseln tvättas och djuprengörs (extra behandling kan krävas för djurhår).

Vaxning 		

Tvätt av hela karossen (petroliumbaserad avfettning) samt vaxning.
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Klippkort 20 tvättar
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Återbehandling av lackskydd efter 12-18 månader.
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*Återbehandling 		
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Utvändig och invändigtvätt, polering, motortvätt, kemtvätt av klädsel samt
två lager lackskydd och glasguardbehandling (nanobehandling) av tre rutor.
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Däckhotell 		

Förvaring av sommar eller vinterhjul inkl. hjulskifte. ”Liten” upp till 18”, ”Stor” 19” eller större.

Hjulskifte 		

Byte av 4 st sommar eller vinterhjul (utan däckhotell)
Balansering och monteringa av hjul från 75:- per hjul. Större hjul mellan 18” och 21” 400:- st

Motortvätt 		

Tvätt och rengöring av motor och motorutrymme

Glasguard 		

Vattenavvisande nanobehandling på 3 av bilens rutor

Ozonbehandling 		

Neutraliserar oönskad lukt i bilen såsom från hund, cigarett eller våta golvmattor.

Lackering

Vi utför lackeringsarbeten av exempelvis dörrar, skärmar, bagagelucka eller motorthuv.
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899:- 999:-

949:- 1 049:- 1 149:-

Liten

Mellan

Stor

Mellanklassbil av typen
Volvo S40 eller liknande

Herrgårdsvagn av typen
Volvo V70 eller liknande

SUV av typen Volvo
XC90 eller liknande

249:399:499:649:299:899:1 499:995:5 495:2 800:4 200:1 200:295:549:499:Offert
Offert

349:499:549:799:349:999:1 599:1 150:6 495:-

449:599:699:849:399:1 099:1 699:1 350:7 495:-

3 800:5 200:-

4 800:6 200:-

Utvändig tvätt

Avfettning är det mest grundläggande steget mot en ren bil och ett måste innan en polering och/eller vaxning ska göras. Vi använder två olika varianter av avfettning, kallavfettning (petroliumbaserad) använder
vi för att lösa upp tjärfläckar, salt och fett som är nödvändigt under vinterhalvåret. Den andra något mer
miljövänliga varianten, alkaliska avfettning som är starkt basisk används på lättare smuts så som vägdamm, pollen och sot, används med fördel på sommaren.
Bilvårdsgaraget använder schampo för högtryckstvätt vilket appliceras med lågt tryckt och får verka på
karossen under ett par, tre minuter för att sedan spolas av med högt tryck. Därefter tvättas, inte gnuggas smutsen bort. Avslutningsvis spolas bilen av med en riklig mängd vatten därefter torkas karossen med
speciella torkskrapor av silikongummi och sämskskinn. Tvätta hellre ofta och slarvigt än sällan och noggrant särskilt under vintertid.

Invändig tvätt

Vi börjar med att ta ut alla lösa föremål och sedan görs en grundlig dammsugning. För att avlägsna djurhår och liknande använder vi klistrig klädroller och plockar för hand. Bilvårdsgaraget använder miljövänliga rengöringsmedel som är skonsamma för bilens olika material, tillsammans med vanligt ljummet
vatten. Fläckar borstas försiktigt och torkas med en microfiberduk. Även läderklädsel dammsugas för att
sedan behandlas med särskilda rengöringsmedel samt återbehandlas med läderkräm.
Instrumentbrädan torkas ren med microfiberduk och till friskuluftsintag använder vi tryckluft. Till bilens
display eller andra repkänsliga delar använder vi mjuk linnetrasa med vatten och fönsterputsmedel.
Samtiliga rutor gör rena från den feta filmen (vilken kommer från bland annat bilens plaster) med mjuk
trasa och putsmedel.
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