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Cura Di Carrozza
de ultieme verzorging voor uw auto
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Werkmethode: “Classico”  
 
 
Type behandeling Omschrijving  
 
 
* Lak 

• Ontvetten lak. Wassen carrosserie, velgen, deurlijsten, wielkasten. 
• Verwijderen teerresten en vervuiling met Paint Rubber. 
• Polijsten van de lak in minimaal  2 intensieve bewerkingen voor het 

verwijderen van krassen, hologrammen voor een diepe “wetlook” glans. 
• Inlakken met kleurlak van steenslagschade. 
• Voeden van de lak met Cleaner Fluid. 
• Beschermen met een premium Swissvax wax op maat voor uw auto. Swissvax 

heeft speciale waxen voor o.a. Porsche, BMW , Lexus, Italiaanse lakken etc. 
• Reinigen dashboard,middenconsole,deurpanelen met  Plastic Wash. 
• Daarna beschermen met Protecton voor matte finish en uv bescherming. 
• Stofzuigen matten , stoelen ,kofferruimte etc. 
• Reinigen matten met Swissvax Fabric en impregneren voor vuil afstoten. 
• Behandelen deurlijsten,randen kofferbak met Nano Express Quick wax. 
• Behandelen deurrubbers met Gumfeed voor het soepelhouden rubber. 
• Reinigen ruiten, wisserbladen , parafane. 
• Restylen  deukje. 

Benodigde tijd: 10 uren+ 
Optiepakketten Omschrijving 
 
 
* Leer 
 
n.v.t. 

• Diepreiniging leren delen met borstel en doeken. Meestal 2 á 3 bewerkingen, 
afhankelijk van vervuiling. 

• Toplaag verzegelen met Leather Sealer om leer slijtvaster te maken.  
Voorkomt  o.a slijten instapwang en hechten denimstoffen. 

• Voeden en beschermen leer met Leather Milk. 
• Leer van cabrio’s extra bewerking Elephant ledervet om te beschermen 

tegen vocht. 
Benodigde tijd: 3-5 uren 
 
LET OP: niet inbegrepen zijn behandelen scheurtjes, beschadigingen. 
Veelal moet die met reparatie en spuittechnieken verholpen worden. 
Vraag naar de mogelijkheden. Reparatie instapwang al mogelijk vanaf ! 129,00 

 
 
*Cabrioletkap 
 
n.v.t. 

• Grondige stofzuigerbeurt voor verwijderen stof, zand en overige vervuiling. 
• Wassen en borstelen kap voor dieptereiniging. 
• Extra bewerking bij hardnekkige algsporen. 
• Drogen kap en opnieuw zuigen. 
• Verwijderen laatste stofresten met tape. 
• Impregneren kap in minimaal 2 kruislings aangebrachte lagen. 
• Eventueel helder maken van kunststof ruitje aan binnen en buitenzijde met 

polijsttechniek. Daarna aanbrengen waxlaagje.  
 
Benodige uren: 3-5 uren 

 
 
*Lichtmetalen 
wielen 
 
 

• Reinigen en ontvetten wielen. 
• Verwijderen remslijpsel en teerresten met minerale klei. 
• Dieptereiniging en voeden blanke laklaag met Cleaner Fluid. 
• Beschermen met Swissvax “Autobahn” met teflon deel voor extreem gladde 

finish en protectie. 
 
Eventueel ook mogelijk als optie velgen te demonteren en velgen aan binnenzijde 
volledig te behandelen. Vraag naar de mogelijkheden. 
 
Benodigde uren: 3-4 uren 

 
Voor iedere auto die valt in de categorie Youngtimer of Klassieker, wordt de prijs op maat vastgesteld. 
Een inspectie van de auto is een vast onderdeel van de lakbehandeling: “Protezione Classico”. 
 
Bel of mail ons voor een gratis inspectie. 


