ÜSTÜN KORUMA!
KORUMA SİSTEMLERİ CAM FİLMİ DETAYLI İŞLEMLER

CERAMIC Z-GLOSS®

Boya Korumada nano-teknoloji; Z-Gloss® Seramik
Kaplama.

DIAMOND GLOSS®

Ziebart Diamond Gloss® Boya Koruma ile aracınız
her zamankinden daha parlak.

PROTECT-A-SHINE®

Boya koruma sistemlerinde hızlı ve ekonomik çözüm.

CAM FİLMİ

Ziebart'ın yüksek kaliteli cam filmleri ömür boyu
garantisi ile sizin için en iyi tercih olacak.

MİKROP KALKANI

Germ Defender® Araç dezenfeksiyonunda Ziebart'ın
dünya da rakipsiz olduğu bir uygulamadır.

DETAYLI İÇ TEMİZLİK

Aracınız Ziebart'ın antibakteriyel iç temizliği ile çok
daha temiz ve sağlıklı.

İÇ MEKAN KORUMA

Inner-Guard® PLUS; deri, kumaş, vinil tüm yüzeyler
lekelere ve kalıcı kirlere karşı koruma altında.

DETAYLI DIŞ TEMİZLİK

Antibakteriyel
Detaylı İç
Temizlik Sistemi
Ziebart Antibakteriyel Detaylı Temizlik Ürünleri
araç iç kabin yüzeylerindeki mikrop, virüs ve
bakterilerin %99,9’oranında yok eder.

Kullanılan iç temizlik ürünleri hem etkin bir temizlik hemde
mikrop ve bakterilerin çoğalmasına karşı koruma kalkanı sağlar.
Ozon jeneratörü kullanılarak araç çalışır ve klima iç sirkülasyon konumundayken, yapılacak olan 25’dk’lık ozonlama
uygulaması ile aracın klima sistemi ve klima kanalları
dezenfekte edilir. Ozonlama işlemi ile antibakteriyel detaylı
iç temizlik çalışması sonlandırılmış olur.
Mikrop kalkanı uygulaması ile iç yüzeyleri ve klima sistemi
dezenfekte edilen aracınız, artık sizin ve savdiklerinizin
güvenle kullanımına hazırdır.

Otomobilinizin dış yüzeyi Ziebart tarafından
geliştirilmiş ürünlerle A'dan Z'ye temizlensin.

ÇARPICI PARLAKLIK!

Z-SHIELD® PPF

Aracınız dış yüzeyi Ziebart Z-Shield® Boya Koruma
Filmi ile çok daha güvende.

PAS ÖNLEME
EPOXY

Rust Protector®; Aracınızın gözle görülmeyen
metal aksamında paslanmaya ve korozyona karşı
dünyada patentli tek ürün.

SES YALITIMI

Sound Barrier®; Aracınız ile yol arasında gözle
görünmeyen bir ses kalkanı oluşturur.

GÖÇÜK ONARIMI

Boyasız Göçük Onarımı
PDR - Paintless Dent Repair
Daha Fazla Bilgi için: www.ziebart.com.tr

İLK GÜNKÜ GİBİ!

Ürünler ağır metal içermeyen doğaya ve insan
sağlığına dost. Aracın deri, vinil, ahşap, kumaş bütün
yüzeylerinde güvenle kullanılabilecek özelliktedir.

CAM FİLMİ

KONFORLU BİR SÜRÜŞ ve SAĞLIĞINIZ İÇİN EN İYİSİ

Boya Koruma

Seramik Kaplama

Cam Filmi

Konforlu bir sürüş ve
sağlığınız için en iyisi
Ziebart Protect-A-Shine®

%99,9 kanserojen UV ışını blokajı
%30-80 ısı blokajı
5 katmanlı
metalize film

Yakıt tasarrufu
Seramik Termal filmde
GPS / OGS sinyal geçirgenliği
Güvenli sürüş

Soyulma, çatlama,
renk değiştirme yok

Ziebart Protect-A-Shine® işlemi aracınızın boyasındaki
zift, sinek artıkları, reçine, demir tozu gibi kalıntıların
özel eldivenlerle yıkanmasıyla başlar.
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Sürüş konforu

Camlar sökülmeden
uygulama

Ziebart Cam Filmi
zararlı UV ışınlarını %99,9 oranında keser.
Güneş ısısını keserek klima kullanımını azaltır yakıt
tasarrufu ve konforlu bir suruş sağlar.

Aracın bütün dış yüzeylerine uygulanarak kalıcı bir parlaklık sağlanmış olur. Ziebart Protect-A- Shine® Ziebart
mühendislerinin yaptıkları AR-GE çalışmaları sonucunda
üretilmiştir. Uzun süreli ve yüksek bir parlaklık sağlar.

Kaza anında kırılan camların dağılarak yolcuları
yaralamasını büyük oranda engeller.
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PREMIUM İSTASYONU

Otomobiller artık çok daha sağlıklı...

