
Zobacz różnicę

Dlaczego warto  
zainwestować  
w auto detailing  
karoserii –  
Z-Detailing?



Zobacz różnicę

Zwykłe mycie Z-Detailing
Automatyczne: 

  zazwyczaj szczotki rysują lakier auta 

Bezdotykowe:
  trudno dokładnie umyć pojazd; zostają smugi 
– zazwyczaj na drzwiach, auto wyjeżdża 
mokre, przez co na lakierze zostają ślady po 
zaschniętej wodzie

Ręczne: 
  prosty, szybki sposób, wymagający jedynie 
myjki, chemii do mycia, gąbki i wiadra

  podczas procesu mycia automatycz-
nego, bezdotykowego i ręcznego nie 
usuwa się smoły czy drobinek asfaltu 
z lakieru

Proces składający się z 18 kroków (dokładny wykaz na 
tablicach w salonie Ziebart), wykonywany przez wyspecja-

lizowanego detailera. Użytych zostaje 5 różnych środków 
chemicznych.

Najważniejsze etapy procesu to m.in.:
 spłukanie

 mycie 
 płukanie 

 mycie felg i opon
 dekontaminacja (usunięcie pozostałości na lakierze)

 płukanie
  aplikacja za pomocą specjalnego urządzenia preparatu  
Renu-A-Shine, nadającego połysk i odpychającego wodę

 polerowanie po aplikacji preparatu Renu-A-Shine
  zaaplikowanie specjalnego preparatu i wypolerowanie trudno 
dostępnych miejsc – ręcznie

  inspekcja auta po wykonaniu usługi przez technika  
i przez przełożonego
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Dlaczego warto  
zamówić  
auto detailing  
wnętrza –
Inner Clean?
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  ogranicza się do odkurzenia i przetarcia wszyst-
kich elementów plastikowych  
na mokro i na sucho

  w przypadku użycia zwykłego odkurzacza nie 
ma możliwości dotarcia do brudu głęboko 
osadzonego w podłodze  
czy w fotelach

Zwykłe sprzątanie wnętrza Inner Clean 
Proces składający się z ponad 20 kroków, realizowanych 
w ściśle określonej kolejności (dokładny wykaz na tablicach 

w salonie Ziebart), wykonywany: 
- przez wyspecjalizowanego detailera

- za pomocą kilkunastu środków chemicznych, każdy dedyko-
wany do konkretnego tworzywa, materiału

- za pomocą m.in. kilku urządzeń mechanicznych

Najważniejsze kroki to:
  usunięcie nieczystości z trudno dostępnych miejsc  
za pomocą sprężonego powietrza

  usunięcie zawartości i umycie popielniczek
  wyczyszczenie pasów bezpieczeństwa 

  odkurzanie 
  wyczyszczenie i usunięcie bakterii z deski rozdzielczej i wszel-
kich elementów plastikowych, włączając klamki, przyciski, otwory 

wentylacyjne, elementy dekoracyjne, schowki itp., przy użyciu pędzli 
detailingowych oraz specjalnych preparatów

  pranie tapicerki oraz podłogi
  inspekcja jakości
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Dlaczego warto  
zadbać o profesjo-
nalną pielęgnację 
felg – Diamond  
Wheels?
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  krótki, szybki proces za pomocą ogólnie dostęp-
nych środków i szczotki

  mycie w żaden sposób nie zabezpiecza felg

 nietrwały efekt

Zwykłe mycie felg Diamond Wheels
Proces zabezpieczenia składa się z następujących etapów:

  dokładne mycie felg
  wysuszenie

  ręczna aplikacja specjalnego preparatu na bazie żywicy
  ręczne przepolerowanie dedykowanym ręcznikiem  
całych felg

Korzyści z nałożenia powłoki na felgi:
  felgi mają właściwości hydrofobowe – odpychają  
zabrudzenia i wodę

  łatwiej umyć felgi bez stosowania agresywnej chemii
  powłoka chroni felgi przed chemią oraz wysoką temperaturą 
opiłków z klocków hamulcowych

  wyjątkowy połysk
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Dlaczego warto  
chronić lakier za  
pomocą powłok  
chemicznych  
Diamond Gloss,  
Z-Gloss Nano  
Ceramic?
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  producenci samochodów zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa mają obowiązek stoso-
wać lakiery wodne. Są one niebywale delikatne 
– bardzo łatwo je zarysować (np.: na myjniach 
automatycznych) 
  po pewnym czasie, pod wpływem promienio-
wania UV i utleniania, traci głębię koloru i swój 
pierwotny blask
  bardzo łatwo powstają na lakierze ślady po 
owadach czy ptasich odchodach, których 
nie można usunąć podczas procesu mycia. 
Często, gdy zabrudzenia nie są usunięte  
od razu po ich powstaniu, nawet polero-
wanie nie przynosi rezultatu – lakier jest 
zniszczony aż do podkładu
  lakier, zwłaszcza przy progach i nadko-
lach, z biegiem czasu staje się szorstki 
w dotyku – z uwagi na drobiny asfaltu, 
działające na niego podczas jazdy

Auto bez powłoki  
ochronnej

Diamond Gloss,  
Z-Gloss Nano Ceramic

Powłoka ochronna na lakierze pełni dwie funkcje:

  Estetyczna (wizualna) – po zaaplikowaniu na lakier 
powłoki auto uzyskuje głębię koloru i połysk, lepsze niż przy 

wyjeździe z salonu, zaraz po zakupie

  Ochronna – powłoki zapewniają kompletne  
zabezpieczenie lakieru przed starzeniem się, utlenianiem,  

solą drogową, kwaśnym deszczem, ptasimi odchodami, 
śladami po owadach, promieniowaniem UV  

oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

Po zaaplikowaniu powłoki, dzięki jej hydrofobowym właściwościom 
odpychana jest woda i brud, przez co auto dużo wolniej ulega  

zabrudzeniu. Dzięki temu o wiele łatwiej i szybciej jesteśmy w stanie 
umyć auto. Samochód z nałożoną powłoką nie wymaga woskowania.  

W przeciwieństwie do wosku powłoki nie da się zmyć za pomocą 
zwykłych środków chemicznych
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Jak chronić  
finansową  
wartość auta  
za pomocą folii
Z-Shield?
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  nawet przy ostrożnej, uważnej jeździe nie wyeliminu-
jemy ryzyka związanego z zarysowaniami lakieru 
(często powodowanego przez innych kierowców), 
uderzeniami kamieni w trakcie jazdy i odpryskami 
lakieru, jakie powodują

  miejsca pod klamkami, gdzie umieszczamy 
dłoń, aby otworzyć drzwi są zawsze  
porysowane

  na podobne uszkodzenia narażone są 
elementy zderzaka pod klapą bagażnika, 
czy progi auta (zwłaszcza pod tylnymi 
drzwiami, jeśli wozimy dzieci, które zaryso-
wują progi przy wsiadaniu)

  aby znowu cieszyć się samochodem, 
w następstwie uszkodzeń mechanicz-
nych, pozostaje nam jedynie lakierowa-
nie samochodu

Auto bez folii ochronnej Z-Shield

  folia jest idealnym materiałem do zabezpieczenia lakieru 
przed rysami

  istnieje możliwość oklejenia całego auta, jak i wybranych 
elementów

  folia jest bezbarwna, przez co całkowicie niewidoczna – 
bardzo trudno dostrzec, że auto zostało zafoliowane

  oklejenie reflektorów sprawia, że nie będą one żółkły

  w każdym momencie istnieje możliwość bezproblemowego  
zdjęcia folii z auta

  zwiększamy wartość auta przy sprzedaży z uwagi na doskonały  
stan lakieru



Zobacz różnicę i wybierz

Jaki sposób  
ochrony lakieru  
wybrać? Folia,  
czy chemia?



  efekt wizualny i komfort użytkowania  
(patrz opis: Auto z powłoką chemiczną) 

Wybierz tę formę ochrony, jeśli Twoje auto  
nie będzie narażone na częste uszkodzenia 
fizyczne wynikające z eksploatacji.

Zabezpieczenie  
powłoką chemiczną

Zabezpieczenie  
bezbarwną folią ochronną

  ochrona fizyczna karoserii (patrz opis: Auto  
zabezpieczone folią)

Wybierz tę formę zabezpieczenia, jeśli przemierzasz bezdroża 
lub często narażasz auto na fizyczne uszkodzenie lakieru 

(wysokie przebiegi, szybka jazda po autostradzie).

Idealne połączenie to powłoka chemiczna wraz z folią nałożoną na newralgiczne elementy 
karoserii, takie jak: reflektory, przód maski, lusterka, czołowa część dachu, progi, powierzchnie  

pod klamkami i pas pod bagażnikiem. Taka kombinacja gwarantuje kompleksową ochronę  
karoserii i zwiększa wartość pojazdu przy odsprzedaży. Przede wszystkim jednak daje więcej  

radości z użytkowania pojazdu.

Zobacz różnicę i wybierz
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Czy to prawda,  
że zmiana koloru  
jest prosta?  
Z-Color Change
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Auto ponownie polakierowane Auto oklejone folią kolorową
  grubość lakieru znacznie ponad normę  
– trudności przy sprzedaży (podejrzenie  
napraw powypadkowych)

  trudność znalezienia profesjonalnych  
lakierników, nawet w autoryzowanych  
serwisach

  niektóre kolory lub faktury są bardzo drogie 
albo niemożliwe do uzyskania metodą  
lakierniczą

  możliwość doboru jedynie koloru  
metalizowanego lub perłowego

  olbrzymie ceny za lakiery specjalne,  
od niemal dwudziestu do nawet  
kilkudziesięciu tysięcy złotych  
za samochód

  grubość lakieru po zdjęciu folii – bez zmian

  usługa oklejania wykonywana przez profesjonalistów  
– kilkuletnia gwarancja na usługę

  olbrzymia paleta kolorów

  możliwość wyboru koloru metalicznego, perłowego, mat, 
satyna, carbon, chrom

  niższa cena niż lakierowanie

  w każdej chwili możliwość rozklejenia auta i powrót  
do poprzedniego koloru

  możliwość personalizacji pojazdu i dopasowania własnych upodo-
bań lub hobby. Istnieje możliwość łączenia różnych struktur, kolorów 

i kształtów folii
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Dlaczego warto  
impregnować  
tapicerkę  
samochodową?  
Inner Guard
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Tapicerka bez impregnacji Tapicerka po procesie impregnacji
  pod wpływem promieniowania UV materiały 
wewnątrz auta blakną i płowieją

  ulegają przecieraniu, zabrudzeniu,  
mechaceniu, a w przypadku elementów  
skórzanych dodatkowo pękają, nabierają  
szpecącego połysku i tracą kolor 

  ponadto elementy o jasnych kolorach  
mogą nabierać niebieskiego odcienia  
przez farbowanie od ubrań

  zabezpieczenie elementów tapicerowanych w aucie 
powoduje, że są odporne na wnikanie rozlanych płynów, 

łatwiej się je czyści i nie blakną

  zabezpieczenie elementów skórzanych nadaje im miękko-
ści i pięknego wyglądu na dłużej, chroni przed blaknięciem 

pod wpływem promieniowania UV. Zabezpieczone elementy 
łatwiej się czyści 

  ochronie podlegają również elementy wnętrza wykonane 
z plastiku i pokryte tkaniną
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Dlaczego warto  
mieć „niewidzialną  
wycieraczkę” – 
Z-Clear?
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Szyba bez  
zabezpieczenia

„Niewidzialna wycieraczka”  
Z-Clear

  łatwo się brudzi

  w trakcie dużego deszczu wycieraczki  
pracują na maksymalnych obrotach,  
przez co szybciej się zużywają

  deszcz na szybie znacznie utrudnia  
jazdę kierowcy, powodując większe  
zmęczenie prowadzeniem pojazdu

  brud nie przywiera do szyby

  jadąc szybciej, nawet przy rzęsistych opadach kierowca 
może wyłączyć wycieraczki – woda momentalnie  

odprowadzana jest poza szybę

  owady nie przywierają tak łatwo do szyby, a te które się  
przykleją można dużo łatwiej usunąć

  lepsza widoczność

  cichsza praca wycieraczek
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Dlaczego warto  
wypolerować  
karoserię?
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Auto używane,  
niepolerowane

Auto wypolerowane  
w Ziebart

  brak połysku

  rysy na lakierze

  możliwość usunięcia bardzo wielu rys, nawet bardzo 
głęboko osadzonych w lakierze, na pierwszy rzut oka 

wydających się nie do usunięcia

  proces skomplikowany, żmudny, czasochłonny, wykony-
wany tylko przez najlepszych techników ze stosownymi 

uprawnieniami

  auto po wypolerowaniu wygląda jak nowe

  polerowanie zwiększa wartość auta przy sprzedaży

  kolor jest znowu „żywy”


