by

tkaniny & velur

bodové lakování

Chytré opravy nabízejí široké možnosti oprav a renovací interiéru vozidla. Poradí si velmi dobøe
s poškozeným velurovým èalounìním i s rùznými textilními doplòky v interiéru. Výsledkem je
témìø dokonalá oprava sedaèky, polstrování nebo koberce s minimálními odchylkami od
originálu. Navíc impregnace materiálù garantuje zvýšenou odolnost proti potøísnìní tekutinou
nebo proti neèistotám.

Systém bodových oprav tzv. "Spot Repair" je vhodný pro malé a støední opravy poškozených èástí
karoserie. Opravy jsou provádìny bez nutnosti barvení a lakování celého panelu. Pro opravu
napø. odøeného lemu blatníku, rohu nárazníku, dveøí atd. je metoda "Spot Repair" èasovì
i cenovì nejpøíznivìjším øešením se stoprocentním výsledkem.

plast & vinyl & kùže & umìlá kùže
Všechny plasty, kožené i koženkové povrchy v interiéru vozidla podléhají vlivùm bìžného
opotøebení, poèasí a stárnutí. Chytré opravy mají komplexní øešení, všechny ošetøené materiály
získají znovu pùvodní vzhled i funkènost.

lepení plastù
Plasty v exteriéru i interiéru patøí k nejvíce namáhaným èástem vozidla. Pøedevším praskliny
a vìtší poškození nárazníkù a pøístrojových desek snižují komfort, atraktivitu a hodnotu vozidla.
Chytré opravy nabízejí komplexní renovaci a navracejí jednotlivým plastovým dílùm pùvodní
vzhled i vlastnosti.

dùlky & promáèkliny
Chytré opravy disponují komplexním systémem na bezlakové opravy dùlkù a jiných deformací
karoserie. Opravy jsou provádìny šetrnou nechemickou metodou tzv. "PDR" - Paintless Dent
Removal, která nabízí rychlé øešení poškození bez nutnosti karoserii barvit a lakovat. Je dostupná
pro všechny typy malých promáèklin a navrací karoserii pùvodní tvar. Èasová nároènost metody
PDR je vùbec nejnižší v porovnání s ostatními systémy oprav dùlkù a promáèklin. S touto
metodou je možné opravit dùlky, promáèkliny nebo jiné deformace, které jsou zpùsobeny pøi
bìžném používání vozidla, jako napø. pøi parkování, vlivem pøírodních živlù, pøi pøepravì vozidla
nebo drobným vandalismem.

lak & škrábance & oprýskaná barva
Chytré opravy nabízejí øešení pro menší opravy odštípnutých èástí laku, odìrek nebo škrábancù,
které narušují strukturu laku karoserie. S pomocí unikátní metody tzv. "Chipfix" vyplní a renovuje
poškozené èásti laku karoserie tak, že je po opravì zrakem témìø nezjistitelné, navíc je oprava
minimálnì èasovì nároèná.

autoskla
Praskliny a drobná poškození èelních autoskel jsou nepøíjemnou realitou, které znepøíjemòují
jízdu a jsou potenciálním problémem i pøi kontrole STK. Chytré opravy nabízejí možnost zalepit
poškozené sklo, obnovit jeho pùvodní sílu, opticky ho vyèistit a ochránit místo poškození
s minimální èasovou investicí.

svìtlomety
Zažloutlé a zašlé svìtlomety snižují bezpeènost cestování, atraktivitu i prodejnost vozidla. Jsou
také èastými dùvody opakovaných návštìv pøi technické kontrole vozidla. Chytré opravy nabízejí
rychlý a snadný zpùsob renovace jasu svìtlometù, které èasem zmìnily svojí èirost, a to za
zlomek ceny výmìny za nové svìtlomety

hliníková kola
Profesionálnì opravíme a zrenovujeme obrubníkem poškozené, poškrábané a zkorodované
hliníkové disky, leštìné nebo lakované. Opravíme mnoho typù menších škrábancù a poškození
vzniklých napø. pøi parkování èi nevhodným skladováním. Opravy se aplikují efektivnì, snadno
a rychle s minimální finanèní i èasovou investicí.

odstraòovaè zápachu
Bìžným používáním automobilu se èasem tvoøí v interiéru rùzné nepøíjemné zápachy. Použitím
patentované UV-C & OZÓN technologie mùžete odstranit obtížný zápach, zároveò interiér
dezinfikovat a snížit tak riziko pøenosu infekèních chorob a to bez použití chemikálií. Systém
odstraní zápach po vašich mazlíècích nebo po cigaretovém kouøi.

