
Automobilio tonizavimas

Tai realus pasaulis įvairių atspalvių. Todėl svarbiausias dalykas mūsų versle turi būti
dėmesingas kliento pageidavimams, nes jo pasirinkimas visada yra teisingas! Ir jei
automobilio savininkas yra supainiotas siūlomų variantų įvairovė, mūsų ekspertai mielai
padės jam pasiimti atspalvį tinka jo automobilio prekės ženklą. Norėdami tai padaryti, mes
įklijuojame filmų pavyzdžius ant stiklo, kad klientas galėtų matyti ir apsvarstyti skirtingus
spalvų sprendimus.

Kurį pavyzdį pasirinkti

Mūsų įmonė naudoja tik aukštos kokybės produktus, pagamintus Jungtinėse Amerikos
Valstijose kompanijų, tokių kaip Johnson Langų filmai, SunTek ir ASWF. Jie turi aukštą
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optines savybes, neiškreipia vaizdą už lango, bet tuo pačiu metu sukuria patogią ir jaukią
atmosferą salone. Automobilio tonizavimas 
Kaip atrodys mano automobilio dažymas? 
Techninės priežiūros procese mes gaminame mėginių bandomąjį lipduką ant jūsų
automobilio, kad galėtumėte aiškiai matyti, kaip atrodys pasirinkta parinktis, atsižvelgiant į
skaidrumo laipsnį ir kitus veiksnius. Tokiu būdu galite pasirinkti jums tinkamą pavyzdį.

Dažni tonizuojantis klausimai:

Įklijuojant tik stiklą “keleivis – vairuotojas” , ar įmanoma laikytis ES ir
eurostandartinių standartų?
Tiems, kurie nerimauja dėl atitikties, siūlome įklijuoti du priekinius langus su 70%
šviesos perdavimu. Tai ne tik padarys keliones patogesnes, bet ir suteiks papildomą
apsaugą avarijos atveju.

Kodėl naudoti šviesos filmas, jei jis yra beveik skaidrus?

Ši parinktis puikiai apsaugo nuo griūtis šrapnelis. Be to langu tamsinimas Klaipeda, tai neleis
plėšikams ir įsibrovėlių patekti į vidų.

Jei jau įdiegėte gamyklinį tonavimą ant mašinos, kodėl jums reikia dar vieno? 
Tiesą sakant, gamykla tiesiog sukuria stiklo spalvą ir nesuteikia visų pirmiau minėtų efektų.

Kai aš jau turiu filmą ant mano automobilio, kaip jūs galite jį išjungti? 
Mes siūlome paslaugą jį pašalinti trisdešimt procentų nuolaida! Mūsų specialistai lengvai
pašalins seną ir įklijuos naują.

Taigi, ką pasirinkti

Mūsų svarbiausias privalumas yra mūsų darbo kokybė. Mes garantuojame, kad jums reikės
mokėti tik vieną kartą! Jūsų transportas yra ne tik transporto priemonė, bet ir jūsų asmeninė
tvirtovė ant ratų, todėl padarykite ją kuo patogesnį ir jaukiau!

Paslaugos kaina

Kaip su pertrūkiais esate tonizuojantis ir ar jis nebrangus? Renkantis kokybišką paslaugą –
tik vieną kartą, o tuo atveju, kai jūs įtraukėte prastos kokybės filmą, jūs greitai susidurti su
savo perdegimo, žalos galinio pelkės į pašalinimo procesą ir papildomų išlaidų naują
procesą.
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