
Liten Mellan Stor3 Extra stor

4495:- 4995:- 5495:- 5995:-

ditec.se

Prislista – Personbil

Lackkonservering som sker i fem steg och består av två polymerer i ett 
lager vardera. Det första lagret fyller igen lackens porer och förseglar 
den. Det andra lagret härdar med det första och bildar en mycket tålig 
skyddande hinna. Med Ditec® Original lackkonservering återbehandlar 
vi lacken var 18:e månad.

Ditec® Ceramic Ultra är en unik keramisk tvåkomponentsbehandling. 
Ett första lager bildar en hård yta som skyddar mot mekanisk påver-
kan, UV-strålar och kemikalier. Nästa lager är hydrofobt och bildar en 
extremt hård, smuts- och vattenavvisande glaskeramisk yta som gör 
lacken blank. Med Ditec® Ceramic Ultra lackskyddsbehandling gör vi 
en årlig kontroll av lacken på din bil och rengör den med anpassade 
metoder samt förfinar glansen och den frånstötande effekten.

Ditec® Ceramic Light är en keramisk enkomponentsbehandling som är 
mycket smuts och vattenavvisande samt ger ett bra skydd mot 
UV-strålar, föroreningar mm. Behandlingen ger en strålande glans 
och håller bilen mycket lättskött över tid. Med Ditec® Ceramic Light 
lackskyddsbehandling gör vi en årlig kontroll av lacken på din bil och 
rengör den med anpassade metoder samt förfinar glansen och den 
frånstötande effekten.

Övriga behandlingar

Ditec® lackskyddsbehandlingar

Liten Mellan Stor3 Extra stor

6495:- 7495:- 8495:- 9495:-

Liten Mellan Stor3 Extra stor

3995:- 4495:- 4995:- 5495:- I grundpris för lackskyddsbehandling ingår: 
Tvätt, lackrengöring, inspektion, maskering,  lättare/
mindre lackkorrigering & glanshöjande poleringsprocess, 
preparering och appliceringsmoment för respektive 
lackbehandling. Priser avser bil med god lackkondition. 
Utökad lackkorrigering av repad och sliten lack kan an-
passas utifrån behov och önskemål, detta tillkommer enl. 
ök. Fråga oss så berättar vi mer om denna tilläggstjänst.

I premiumpaketet ingår: Ditec Glasbehandling av vindruta och främre 
sidorutor, Ditec Textil/Skinnbehandling av stolar fram och bak samt 
Ditec Fälgbehandling av 4st fälgars utsida.

Liten/mellan/stor Extra stor/ 7-sits

2195/2495:- 2695/2995:-

Glasbehandling Glastec

Vindruta, främre sidorutor 695:-
Samtliga rutor 1195:-
Glastak 595:-

Textilbehandling

Säten, fram & bak 995:- / 7sits 1295:-
Säten, dörrsidor & golvmattor 1495:- / 7sits 1795:-
Bagagerumsmatta 395:-

Glasbehandling Glass 
Protection Sealant

Vindruta, främre sidorutor 995:-
Samtliga rutor 1495:-
Glastak 695:-

Textilbehandling

Säten, fram & bak 995:- / 7sits 1295:-
Säten, dörrsidor & golvmattor 1495:- / 7sits 1795:-

Skinnbehandling

Säten, fram & bak 995:- / 7sits 1295:-

Säten, dörrsidor, komplett 1495:- / 7sits 1795:-

Fälgbehandling

4st fälgar utsidor 995:-

 4st fälgar in & utsida 1795:-

*

*

* Storleksreferenser:
Liten: VW Polo, Nissan Micra, Audi A1
Mellan: BMW 3-serie, Volvo V60, MB C-klass, Audi A4, BMW X1

Stor: BMW 5-serie, Volvo V90, MB E-klass, VW Passat, Audi A6
Extra stor: BMW X5, VW Touareg, Audi Q7, Volvo XC90, Tesla model X 

PREMIUMPAKET

DITEC® CERAMIC LIGHT

DITEC® ORIGINAL DITEC® CERAMIC ULTRA

* *


