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Salon Ziebart Polska w Poznaniu

Lokalizacje naszych salonów  
na www.ziebartpolska.pl

Witamy w Ziebart Polska! 
Jesteśmy częścią amerykańskiego 
koncernu Ziebart International Corporation. 
Zajmujemy się profesjonalną ochroną lakieru oraz wnętrza 
samochodów. Każdego dnia w naszych salonach dokonujemy 
metamorfoz setek aut – nowych i używanych. Każde z nich traktujemy 
indywidualnie, z precyzją i dbałością o detal – by przy ich odbiorze 
właściciele mogli poczuć radość z auta!

NASZA OFERTA

Ochrona lakieru   |   4 

Polerowanie i renowacja lakieru   |   5

Ochrona lakieru folią (Z-Shield)   |   6

Pranie tapicerki samochodowej (Inner Clean) |   7

Ochrona wnętrza (Inner Guard)   |   8

Zabezpieczenie felg (Diamond Wheels)   |   9 

Niewidzialna wycieraczka (Z-Clear) |   9

Zmiana koloru folią  |   10
(Full Color, Element Color, Personal Detail) 

Reklama na samochodzie  |   11

Przyciemnianie szyb samochodowych |   11

Mycie ręczne i odkurzanie |   11

AUTO DETAILING

OKLEJANIE SAMOCHODÓW FOLIĄ

MYJNIA SAMOCHODOWA



OCHRONA LAKIERU

Powłoki chemiczne Ziebart to:

  lakier trwale zabezpieczony przed: starzeniem, 
utlenianiem, solą drogową, kwaśnym deszczem,  
ptasimi odchodami, śladami po owadach, 
promieniowaniem UV

  nowoczesna technologia hydrofobowa – 
odpychająca wodę i brud

  głębia koloru i blask lakieru – lepsze,  
niż po wyjeździe z salonu

  czyste i łatwe w utrzymaniu auto –  
bez potrzeby woskowania

Zabezpiecz lakier powłoką chemiczną – i ciesz się błyszczącym, łatwym 
w utrzymaniu autem. Wybierz tę formę ochrony, jeśli chcesz wzmocnić  
trwałość swojego lakieru. 

LAKIER LEKKO 
ZARYSOWANY

delikatna polerka – 
usuwanie płytkich 
zarysowań przed 

nałożeniem powłoki

NOWY
LAKIER

brak polerowania

KONDYCJA 
LAKIERU

 
REKOMENDOWANY 

RODZAJ POLERKI

OCHRONA LAKIERU  
W ZALEŻNOŚCI  

OD JEGO KONDYCJI

RENU-A-SHINE PROTECT-A-SHINE DIAMOND-GLOSS Z-GLOSS- 
-NANO-CERAMIC

W OFERCIE ZIEBART:

PO DELIKATNEJ POLERCE

WYPEŁNIONE UBYTKI  
I POWŁOKA OCHRONNA 

NAŁOŻONA  
POWŁOKA OCHRONNA 

RYSY NA LAKIERZEBRAK ZARYSOWAŃ
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POLEROWANIE I RENOWACJA LAKIERU

Głębokie zarysowania na karoserii 
wymagają specjalistycznego, 

precyzyjnego polerowania. Zdecyduj 
się na tę usługę, jeśli chcesz 

zagwarantować używanemu autu 
z wyraźnymi śladami eksploatacji 

drugą młodość. 

Polerowanie i renowacja lakieru w Ziebart to: 

LAKIER MOCNO 
ZARYSOWANY

pełne polerowanie – 
możliwość usunięcia  
nawet bardzo  
głębokich rys

  likwidacja głębokich rys – nawet tych trudnych do usunięcia

  auto jak nowe – z połyskiem i kolorem jak „żywy”

  wyższa wartość rynkowa auta – szczególnie przy sprzedaży

  precyzyjny proces – zaprojektowany z myślą o karoserii 
„po przejściach”

  perfekcyjne wykonanie – tylko przez uprawnionych auto 
detailerów Ziebart
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PO POLEROWANIU

POWŁOKA OCHRONNA
NA SPOLEROWANYM LAKIERZE

RYSY NA LAKIERZE



ZDERZAK

REFLEKTORY

MASKA

LUSTERKA

PAS DACHU NAD 
PRZEDNIĄ SZYBĄ

PROGI

POWIERZCHNIA 
POD KLAMKAMI

PAS POD
TYLNYM 
BAGAŻNIKIEM

  w pełni zabezpieczona karoseria – szczególnie 
przed rysami i uszkodzeniami mechanicznymi

  lakier w doskonałym stanie – przez lata 

  łatwiejsze mycie 

  transparentna folia, do nałożenia na każdą 
powierzchnię

  wyższa wartość rynkowa auta przy sprzedaży

  możliwość oklejenia całości auta – lub tylko 
elementów najbardziej narażonych na urazy  
(np. zderzaki, maska, lusterka)

OCHRONA LAKIERU FOLIĄ

Wybierz tę formę ochrony, jeśli 
przemierzasz bezdroża lub lubisz 
rozwijać wysokie prędkości, 
a Twoja karoseria wymaga 
najsilniejszej ochrony przed 
uszkodzeniami fizycznymi.

Ochrona lakieru folią to:

Z-SHIELD

W OFERCIE ZIEBART:
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PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ
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Czyszczenie wnętrza w Ziebart to:

  100% czystość – w 20 starannie zaprojektowanych krokach 

  kilkanaście środków chemicznych i narzędzi – przeznaczonych do konkretnej powierzchni 

  precyzja i dokładność – zapewniona przez doświadczonych auto detailerów Ziebart

  usunięcie nieczystości – nawet z trudno dostępnych miejsc

  pranie na gorąco i pod ciśnieniem – usuwa głębokie zabrudzenia

  likwidacja niebezpiecznych dla zdrowia bakterii – z każdej powierzchni  
(w tym otworów wentylacyjnych)

  pranie podłogi i tapicerki, odkurzanie, czyszczenie pasów, popielniczek etc.

Nie wystarcza Ci tradycyjne czyszczenie 
wnętrza? Zdecyduj się na pranie 
tapicerki w Ziebart – i pozbądź się brudu, 
nieprzyjemnych zapachów oraz bakterii 
głęboko osadzonych w podłodze i tapicerce 
Twojego auta. 

INNER CLEAN

W OFERCIE ZIEBART:



Ochrona wnętrza w Ziebart to: 

  tapicerka odporna na wnikanie rozlanych 
płynów 

  łatwość czyszczenia wnętrza

  piękny wygląd i miękkość elementów 
skórzanych – przez lata

  głębia koloru tapicerki – dzięki ochronie 
przed promieniowaniem UV

  ochrona nie tylko tapicerki – 
ale i powierzchni plastikowych

OCHRONA WNĘTRZA

Zastanawiasz się, jak ochronić 
tapicerkę przed blaknięciem, 
przetarciami i plamami po jedzeniu, 
napojach czy od ubrań? Dzięki 
profesjonalnej impregnacji 
w Ziebart tapicerka Twojego auta 
zachowa reprezentacyjny wygląd 
przez lata. 

INNER GUARD

W OFERCIE ZIEBART:
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Felgi to jedne z najbardziej podatnych na brud 
i urazy fizyczne elementów samochodu.  
Zamów zabieg profesjonalnej pielęgnacji, jeśli 
szukasz sposobu na trwałe wyczyszczenie 
i zabezpieczenie felg: 

  kompleksowy proces – precyzyjne umycie, 
osuszenie i zabezpieczenie felg

  hydrofobowa powłoka na bazie żywicy, 
odpychająca zabrudzenia i wodę

  łatwość późniejszego mycia felg – bez 
stosowania agresywnej chemii

  zabezpieczenie felg przed gorącymi 
opiłkami z klocków hamulcowych

  wyjątkowy połysk

Zapomnij o trudach jazdy w deszczu, śniegu, gradzie – dzięki 
szybom zabezpieczonym powłoką Ziebart. „Niewidzialna 
wycieraczka” jest przeznaczona dla kierowców, którzy  
oczekują zwiększenia wygody i bezpieczeństwa jazdy. 

  odpowiednia widoczność nawet w trudnych warunkach 

  błyskawiczne odprowadzanie wody poza szybę

  zmniejszona eksploatacja tradycyjnych  
wycieraczek i ich cichsza praca

  uniknięcie przywierania zanieczyszczeń 

  ułatwione mycie szyby

ZABEZPIECZENIE FELG

NIEWIDZIALNA WYCIERACZKA

DIAMOND WHEELS

Z-CLEAR

W OFERCIE ZIEBART:

W OFERCIE ZIEBART:
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ZMIANA KOLORU FOLIĄ

Nadaj autu indywidualny charakter i zapewnij mu dodatkową ochronę dzięki kolorowym foliom Ziebart. 

  zmiana koloru całego auta
  odświeżona karoseria – z głębią 
koloru i blaskiem nowego auta

  dodatkowa ochrona lakieru 
przed uszkodzeniami, otarciami 
i zarysowaniami 
  kolor do złudzenia przypominający 
lakier

  precyzyjne pokrycie każdej 
powierzchni auta

  szeroka gama kolorystyczna
  swoboda w zmianie lub zdjęciu folii

  zmiana koloru wybranego elementu 
auta (np. dach, lusterka, spoilery, 
progi)
  dodatkowa ochrona najbardziej 
narażonych na urazy mechaniczne 
powierzchni

  nadanie autu niepowtarzalnego 
stylu

  kolor do złudzenia przypominający 
lakier
  do wyboru folie jedno- lub 
wielobarwne, błyszczące, matowe 
lub strukturalne
  swoboda w zmianie lub zdjęciu folii

   nałożenie motywu graficznego na 
karoserię – tatuażu, napisu, tłoczenia

  nadanie autu indywidualnego 
charakteru

  do wyboru folie jedno- lub 
wielobarwne, błyszczące, matowe 
lub strukturalne

  swoboda w zmianie lub zdjęciu folii

FULL COLOR ELEMENT COLOR PERSONAL DETAIL
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Usługę mycia ręcznego wykonują profesjonalni auto detailerzy, którzy:

  oceniają stan lakieru i dostosowują do niego intensywność mycia 

  dobierają technikę mycia do nałożonej powłoki ochronnej Ziebart

  kontrolują jakość mycia przed wydaniem auta

  mają doświadczenie w myciu aut zabytkowych

REKLAMA NA SAMOCHODZIE

PRZYCIEMNIANIE SZYB SAMOCHODOWYCH

Oklej firmowe auto lub całą flotę – i zwiększ widoczność marki w przestrzeni publicznej.

Reklama na samochodzie to:
  jednorazowa inwestycja – o szerokim zasięgu
  efekt WOW – dzięki profesjonalnie i estetycznie wykonanej usłudze
  istnieje możliwość wykonania projektu graficznego

Przyciemnianie szyb w Ziebart to:
  bezpieczeństwo i komfort – dzięki ochronie przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB
  auto z charakterem – wzmacniające styl marki 
  oszczędność na klimatyzacji – w wyniku redukcji przenikania ciepła nawet o 60%
  możliwość wyboru stopnia przyciemnienia – wraz z opcją folii przezroczystej 
  przepuszczalność dla fal radiowych, komórkowych i odbiorników GPS
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GWARANTUJEMY!


