Prislista – Bilvård 2020
Utvändig handtvätt
250 SEK
✔ Avfettning
✔ Spolning
✔ (Inklusive hjulhus)
✔ Schamponering
✔ Spolning
✔ Torkning av bilen
✔ Spolning av frammattor
✔ Samt dörrfalsar

In och utvändig handtvätt.
500 SEK
✔ Avfettning
✔ Spolning
✔ (Inklusive hjulhus)
✔ Fälgtvätt
✔ Schamponering
✔ Spolning
✔ Tvätt av instrumentpanel + mittkonsol samt dörrsidor
✔ Tvätt av dörr + trösklar
✔ Dammsugning av bilen
✔ Dammsugning av bagagelucka
✔ Torkning av paneler, instrument, dörrsidor
✔ Plasttrösklar
✔ Putsning av glasrutor
✔ Däckglans

Specialtvätt.
700SEK
✔ Avfettning

✔ Spolning
✔ (Inklusive hjulhus)
✔ Fälgtvätt
✔ Schamponering
✔ Spolning
✔ Tvätt av instrumentpanel + mittkonsol samt dörrsidor
✔ Tvätt av dörr + trösklar
✔ Dammsugning av bilen
✔ Dammsugning av bagagelucka
✔ Torkning av paneler, instrument, dörrsidor
✔ Plasttrösklar
✔ Putsning av glasrutor
✔ Däckglans +
✔ Grundtvätt +
✔ Utvändigtvätt med asfaltborttagning
✔ Vax schamponering
✔ Blåsning med dammsugning
✔ Glans av däck och gummimattor

Invändig rekond.
1500SEK
När vi rekonditionerar en bil gör vi vårt yttersta för att återställa bilens utseende så nära
nyskick som möjligt. Bilen gås i denna behandling över interiört. Den invändiga
rekonditioneringen är en noggrann rengöring och uppfräschning av bilens interiör. Bilen
dammsugs invändigt och i bagageutrymmet. Fönstren putsas och instrumentpanel och
övriga plast- och gummidetaljer görs skinande rena. Dörrkanterna vaxas. Syftet är att hela
kupén ska kännas fräsch och att nybilskänslan ska komma tillbaka Klädseltvätt. Smutsig
och fläckig klädsel rengörs. Speciella smutslösande medel används.

Utvändig rekond
2000kr
Bilen tvättas först mycket noggrant med superavfettning, högtryckstvätt och
schamponering. Man tvättar även alla dörrgångar och gör en motortvätt. Därefter
använder man en särskild blålera som effektivt avlägsnar hårt inbitna beläggningar så som
insekter, mossa, flygrost och asfaltspartiklar. När tvätten är klar börjar man maskin polera
och "rubba" bilens lack med polermedel anpassade efter lackens skick, ofta i flera steg.
Genom detta avlägsnar man ytliga repor och återställer lackens glans till så nära
originalskick som möjligt. Arbetet avslutas med att vi lägger ett lackskydd som skyddar
lackens glans och yta. Lackskyddet tål till skillnad från vanligt bilvax, avfettning så man
tvättar bilen precis som vanligt.
✔Ingår i priset: (Invändig handtvätt)

Helrekond
3500 SEK
1.
Utvändig rekond.
Bilen tvättas först mycket noggrant med superavfettning, högtryckstvätt och
schamponering. Man tvättar även alla dörrgångar och gör en motortvätt. Därefter
använder man en särskild blålera som effektivt avlägsnar hårt inbitna beläggningar så som
insekter, mossa, flygrost och asfaltspartiklar. När tvätten är klar börjar man maskin polera
och "rubba" bilens lack med polermedel anpassade efter lackens skick, ofta i flera steg.
Genom detta avlägsnar man ytliga repor och återställer lackens glans till så nära
originalskick som möjligt. Arbetet avslutas med att vi lägger ett lackskydd som skyddar
lackens glans och yta. Lackskyddet tål till skillnad från vanligt bilvax, avfettning så man
tvättar bilen precis som vanligt.

2.
Invändig rekond.
När vi rekonditionerar en bil gör vi vårt yttersta för att återställa bilen utseende så nära
nyskick som möjligt. Bilen gås i denna behandling över interiört. Den invändiga
rekonditioneringen är en noggrann rengöring och uppfräschning av bilens interiör. Bilen
dammsugs invändigt och i bagageutrymmet. Fönstren putsas och instrumentpanel och
övriga plast- och gummidetaljer görs skinande rena. Dörrkanterna vaxas. Syftet är att hela
kupén ska kännas fräsch och att nybilskänslan ska komma tillbaka.
Klädseltvätt Smutsig och fläckig klädsel rengörs.

Luktsanering.
900 SEK
Dålig lukt i bilen kan bero på många saker. De vanligaste orsakerna är att någon har rökt i
kupén, att djur har varit i bilen eller att något har spillts ut på klädsel eller golvmattor.
Luktsaneringen innebär att bilens kupé fylls med en gas som skapas genom att förånga
olika kemikalier. Vilken kemikalier som ska användas bestäms av vilken källa som har
orsakat den dåliga lukten. Gasen får verka under en bestämd tidsperiod varefter kupén
sedan luftas. Eventuellt får behandlingen upprepas om all lukt inte har försvunnit. Orsaken
till varför det luktar dåligt – källan – måste naturligtvis hittas och sedan tas bort. Ibland
kan luktsaneringen behöva kombineras med en klädseltvätt eller till och med demontering
av delar av inredningen för att komma till rätta med problemet.

Motortvätt.
150 SEK
Vid motortvätt rengörs hela motorutrymmet samt insidan av huven från oljespill, damm
och annan smuts. Vi lägger på avfettning och spolar rent med högtryck på de
motordetaljer som klarar detta. Andra delar skrubbar vi med borste och torkar med trasa.
Därefter ser vi till att återfetta alla slangar och all plast så att de inte torkar ut och
spricker.

Klädseltvätt Styckvis fram.
200 SEK

Klädseltvätt Baksäte.
300 SEK

