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WAXGUARD
Duurzame lakverzegeling met garantie

Dagelijks rijdt u met uw auto door weer en wind. De weersinvloeden op de laklaag van uw auto zijn niet gering.
Zure regen, UV-straling, strooizout, luchtverontreiniging, en straatvuil zorgen ervoor dat de laklaag in
kwaliteit achteruit gaat. Met als resultaat dat de lak zijn diepste kleur en glans veliest. Een Waxguard
lakbescherming voorkomt dit en houdt de lak in een optimale conditie!

De duurzame Waxguard beschermlaag wordt zorgvuldig aangebracht op de lak van uw auto.
Deze beschermlaag zorgt ervoor dat de kleur niet vervaagt en de diepe glans langdurig behouden
blijft. De levensduur van de laklaag wordt aanzienlijk verlengd. Ook kunnen insecten en vuil zich minder
goed op de laklaag hechten., waardoor het schoonmaken van de auto eenvoudiger wordt.

De Waxguard behandeling wordt uitgevoerd door professionele WaxGuard specialisten. Zij
zijn speciaal gecertificeerd voor het aanbrengen van een WaxGuard lakverzegeling en werken
volgens een vaste procedure.
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WAXGUARD
Garantie

Jarenlang onderzoek, tienduizenden behandelingen en ervaring in de meest uiteenlopende
klimaat omstandigheden geeft ons een grenzeloos vertrouwen in WaxGuard. Wij geven u dan ook een
langdurige schriftelijke garantie op de WaxGuard behandeling!

Bij een WaxGuard behandeling ontvangt u de speciale WaxGuard membercard. Hiermee profiteert u van
interessante voordelen bij de aankoop van de professionele onderhoudsproducten van WaxGuard.

Waxguard is de beste inverstering in de lak van uw auto!
Informeer naar WaxGuard bij uw dealer
of bezoek onze website: www.waxguard.com
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WAXGUARD
Uw specialist

Uw auto is het waard
WaxGuard onderhoudsproducten verkrijgbaar bij u WaxGuard specialist
Prijs 14.95 waxguard member 12,95
WaxGuard Conditioner
zorgt voor het onderhoud van de WaxGuard beschermlaag.
De Conditioner ondersteunt de extreem diepe glans en kleur
van de lak na de WaxGuard behandeling. Door de auto regelmatig met
WaxGuard Conditioner te wassen, blijft de WaxGuard beschermlaag
in een optimale conditie.
Prijs 12.95 waxguard member 10,95
WaxGuard Wax Lotion
geeft een diepe glans en extra bescherming aan de autolak.
De Lotion is zeer geschikt voor het onderhouden van de
WaxGuard beschermlaag en houdt de autolak in een optimale conditie.

Was en Wax pakket
bestaande uit de volgende WaxGuard producten:

Prijs 9.25 waxguard member 7,75
WaxGuard Wheel Cleaner
verwijdert moeiteloos remstofen vuil van (sterk) verontreinigde
velgen. Na het opbrengen kort laten inwerken en u spoelt het
vuil zo van de velgen. In zeer korte tijd zijn uw velgen
(zonder vieze handen)weer als nieuw!

Conditioner, Wheel Cleaner, Wasspons
en Synthetische PVA zeem

WaxGuard Interior Fix
Prijs 8.75 waxguard member 7,50
is een sterk geconcentreerd reinigingsproduct voor het reinigen van de
binnenkant van de auto. Nicotineaanslag, olie, vet en sterk vuil worden
moeiteloos van het dashboard, de stoelbekleding, deurpanelen,
etc verwijdert.
WaxGuard Dashboard Lotion Prijs 11.95 waxguard member 9,95
verfraait de binnenkant van de auto. Het geeft aan kunststof, vinyl en
leer weer een fris uiterlijk. Het product is niet vet en laat een originele
zijdematte glans achter.

Was pakket
bestaande uit de volgende WaxGuard producten:
Wax Lotion, Conditioner, Wasspons, Microvezeldoek,
Wax Lotion aanbrengspons, Synthetische PVA zeem.

Prijs 7.25 waxguard member 5,95
WaxGuard Glass Shine
is een sterk geconcentreerd product om autoruiten snel en grondig
te reinigen en een diepe glans te geven. Glass Shine verwijdert
moeiteloos vuil, vet, nicotine en insecten. Geschikt voor zowel de
binnen als de buitenkant van de autoruit.
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