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FIRMA
To dla nas coś więcej niż pasja!
Posiadamy wieloletnie doświadczenie i cały czas się szkolimy, potwierdzając to
kolejnymi certyfikatami. Jesteśmy jedną z nielicznych firm, w której korzystamy 
z własnych, opracowanych i wielokrotnie przebadanych kosmetyków i powłok
ceramicznych. Kompleksowo zajmiemy się Twoim autem. Mamy pewność, że
każde auto, które wyjeżdża z Naszego studia jest zrobione w 100%.

O F E R T A  

OFERTA
SPRAWIMY, ŻE TWOJE AUTO POCZUJE SIĘ WYJĄTKOWO!
powłoki ceramiczne
folie ochronne PPF
zmiana koloru
myjnia SPA
precyzyjne przyciemnianie szyb
korekty lakieru

WYŚLIJ DO NAS WIADOMOŚĆ
Jeśli nurtuje Cię jakieś pytanie bądź nie masz wystarczającej wiedzy na temat tego co robimy, 
z chęcią rozwikłamy każde Twoje wątpliwości. Wal do nas śmiało, a my odpowiemy na Twoje
zapytanie, tak szybko jak to tylko możliwe!

BIURO@SOUCZEK-DETAILING.COM



CERAMICZNA OCHRONA GENESIS
 

O F E R T A  

Powłoka ceramiczna, tworzy barierę ochronną na lakierze, dzięki której lakier staje się twardszy i
bardziej odporny na mikrozarysowania powstające przy nieodpowiedniej pielęgnacji auta. Grubość
powłoki ceramicznej położonej na
lakierze, zwiększa się w granicach od 2 do nawet 12 μm, dzięki czemu lakier nie jest narażony na
wżeranie się owad w czy ptasich odchodów. Najlepiej widocznym efektem jest niesamowita
hydrofobowość co sprawia, że do auta przywiera znacznie mniej brudu. Ogromną zaletą jest
łatwiejsze mycie
samochodu, nie wspominając o piorunującej szklistości oraz gładkości lakieru. Po takim zabiegu,
nikt nie przejdzie obok Waszego pojazdu obojętnie a jego wartość znacznie się
zwiększy.

 

 

 

POWŁOKI W OFERCIE
 
GENESIS SYMPHONY - Powłoka ta to doskonały wybór jeśli zależy nam na efekcie wizualnym, przy jednoczesnym 
zachowaniu niskiego kosztu aplikacji powłoki. Symphony gwarantuje te same właściwościco pozostałe nasze powłoki, 
z tym że szybciej zaczynają maleć. „Najlżejsza” z naszych powłok doskonale również znajduje swoje zastosowanie przy 
zabezpieczeniu folii do zmiany koloru czy też folii ochronnej PPF. Jej trwałośc określana jest mniej więcej na 25.000-30.000 km 
przebiegu pojazdu bądź do 12 miesięcy. Grubość jednej warstwy to 0.3-0.4 mikrona.
 
 
GENESIS HARMONY - Powłoka idealna dla samochod w o zróżnicowanym użytkowaniu. Harmonia gwarantuje ochronę lakieru w każdych warunkach. Doskonała
ochrona przed mikro zarysowaniami. Twardość powłoki na najwyższym poziomie 9H pozwala utrzymać właściwości powłoki, mimo intensywnej eksploatacji, przez okres
3 lat lub 90.000 – 100.000km przebiegu pojazdu.

GENESIS KRYPTONITE - Powłoka dla tych, którzy mocno eksploatują swój samochód i robią duże przebiegi. Kryptonite to mix silnych związków chemicznych
gwarantujących największa wytrzymałość oraz twardość. Doskonała ochrona przed mikro zarysowaniami, niesamowita gładkość oraz szklistość – to wszystko
zapewnia gruba warstwa powłoki, która sięga aż 3-3.4 mikrona. W przypadku powłok ceramicznych jest to naprawdę dużo. Właściwości hydrofobowe gwarantują
minimalną przyczeponość brudu, nadając powierzchni właściwości samoczyszczenia. Wytrzymałość KRYPTONITE szacujemy na poziomie 5 lat lub 120.000km przebiegu.
To wszystko sprawia iż GENESIS KRYPTONITE to prawdziwy twardziel i z pewnością nr 1 na rynku!

OD 700 PLN BRUTTO
 

OD 1700 PLN BRUTTO
 

OD 2100 PLN BRUTTO
 

*W RAZIE ZŁEGO STANU LAKIERU, BĄDŹ AUTA UŻYWANEGO ZASTRZEGAMY SOBIE
PRAWO DO DOLICZENIA DO USŁUGI 900 - 1600 PLN BRUTTO W CELU
WYKONANIA KOREKTY LAKIERU!
 



KOREKTA/RENOWACJA LAKIERU
 

O F E R T A  

Każdy lakier z biegiem czasu, traci swój blask a co za tym idzie, po dłuższej 
eksploatacji, powstają liczne zarysowania, hologramy czy też odpryski. 
Oczywiście, nic straconego, ponieważ wszystkie powłoki lakiernicze da się 
naprawić lub nawet doprowadzić do stanu fabrycznego. Przy użyciu właściwych 
materiał w oraz doborze odpowiednich technik, jesteśmy w stanie spełnić Państwa
oczekiwania. Gwarantujemy, że po oddaniu samochodu w nasze ręce, efekt 
będzie długotrwały a usługa zostanie wykonana w bezpieczny dla auta sposób.
Jako jedyni w województwie świętokrzyskim, posiadamy w swojej ofercie 
system SSR, dzięki któremu jesteśmy w stanie usunąć poważniejsze obtarcia 
parkingowe, odpryski czy też akty wandalizmu, bez konieczności malowania 
uszkodzonych elementów.

 

 

 

ONE STEP I WIELOETAPOWA KOREKTA
 

900 - 1600 PLN BRUTTO 
*W ZALEŻNOŚCI OD STANU LAKIERU I WIELKOŚCI AUTA. 
 

To jaką korektę wykonamy, zależy od stanu Twojego lakieru. Cena zaś, uzależniona jest od
rodzaju wykonywanej korekty oraz wielkości Twojego auta.



PRECYZYJNE PRZYCIEMNIANIE SZYB
 

O F E R T A  

Obalając mit, jakoby folia była jedynie efektem wizualnym, chcielibyśmy przedstawić
Państwu zalety jakie niesie ze sobą wykonanie takiej usługi. Warto zacząć od tego, 
iż folia zapobiega przedostawaniu się szkodliwych promieni UV do środka pojazdu,
zapewniając bezpieczeństwo pasażerom oraz gwarantują mniejsze nagrzewanie 
wnętrza. Folia ogranicza widoczność wnętrza auta, dzięki czemu pozostawione 
rzeczy na wierzchu są mniej widoczne z zewnątrz a co za tym idzie, zmniejsza się 
ryzyko włamania do samochodu. Warto r wnież wspomnieć, że dzięki folii, zwiększa 
się poczucie Naszej prywatności. Metody, których używamy do przyciemniania szyb, 
są całkowicie bezinwazyjne. Dzięki temu, nie ma mowy o uszkodzeniu jakiegokolwiek
elementu pojazdu a nowe auta nie tracą gwarancji.

 

 

 

CECHY FOLII
 

500 - 900 PLN BRUTTO 
*W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY SZYB I ICH SKOMPLIKOWANEGO         
KSZTAŁTU/UMIEJSCOWIENIA 
 

ograniczenie nagrzewania się wnętrza
zwiększona prywatność
podnosi walory wizualne pojazdu
niektóre folie chronią przed odpryskami



OCHRONA LAKIERU FOLIAMI PPF
 

O F E R T A  

Dlaczego warto zabezpieczyć nasz lakier folią ochronną? Głównym zamysłem wprowadzenia folii ochronnych na
rynek, było zachowanie nowości lakieru przez co najmniej kilka lat. Samochód po oklejeniu, nie traci na wyglądzie, 
a co więcej, folia pogłębia jego kolor i podbija połysk. Folie ochronne, stanowią realną tarczę, chroniącą lakier i inne
elementy przed zarysowaniami, odpryskami oraz zmatowieniami. Są też odporne na chemię samochodową 
i większość rozpuszczalnik w. Dodatkowo, przy wyborze folii samoregenerującej, drobne zarysowania zabliźniają się
pod wpływem ciepła. Wystarczy wystawić folię na słońce, polać ciepłą wodą lub zagrzać za pomocą opalarki, a rysy
zaczynają zanikać w oczach. Podczas aplikacji folii ochronnych, korzystamy z topowych produkt w renomowanych
marek: Xpel, UPPF, Rivashield, GSWF, 3M, Avery.

 

 

 

PAKIETY
 14000 - 20000 PLN BRUTTO 

 
 

PAKIET FULL BODY PPF - w tym pakiecie zabezpieczamy : całe auto.
  

PAKIET FRONT PPF - w tym pakiecie zabezpieczamy: maska, lampy, zderzak, lusterka.
 

PAKIET FULL FRONT PPF - w tym pakiecie zabezpieczamy: maska, zderzak, lampy, lusterka,
błotniki, słupki A i czoło dachu

5000 - 8000 PLN BRUTTO 
 

6000 - 10000 PLN BRUTTO 
 
 

PAKIET PODSTAWOWY PPF:   w tym pakiecie zabezpieczamy:
zderzak, lampy 
  

PAKIET NEWRALGICZNY - w tym pakiecie zabezpieczamy:  pod
klamkami, próg załadowczy, lampy przednie.
 

2200 - 2400 PLN BRUTTO 
 
 

800 - 1000 PLN BRUTTO 
 
 



ZMIANA KOLORU
 

O F E R T A  

Czasy, w których raz na zawsze byłeś związany z jednym kolorem auta przez cały okres jego
użytkowania, odeszły do lamusa. Zmiana koloru auta folią, jest dzisiaj najlepszym rozwiązaniem 
w przypadku kiedy kolor Naszego auta, już się nam opatrzył lub gdy kupując nowe auto, 
w dostępnej palecie, nie ma koloru, który nam się podoba. Obecna folia posiada właściwości dzięki
którym sprosta naprawdę trudnym warunkom eksploatacji, gdzie brud, słońce czy szczotki myjni są
na porządku dziennym. Do wyboru mamy folię jednobarwną, która spełnia walory czysto estetyczne
lub pełnokolorowa najczęściej wykorzystywana jako tuning optyczny dla osób prywatnych lub jako
grafika reklamowa w przypadku firm. Folie do zmiany koloru auta, pozwalają ujednolicić flotę
samochodów firmowych.

 

 

 

POCZUJ SIĘ WYJĄTKOWY I OKLEJ SWOJE AUTO!
 

 

MOŻEMY OKLEIĆ POSZCZEGÓLNE ELEMENTY TJ. DACH, LUSTERKA CZY DEKORY
WNĘTRZA. ZMIENIAMY KOLORY CAŁYCH AUT. DAJEMY GWARANCJĘ DO NAWET 8 LAT
NA JAKOŚĆ FOLII!
  

 

7000 - 12000 PLN BRUTTO
14000 - 19000 PLN BRUTTO (FOLIE CHROMOWANE)
 
 



MYJNIA RĘCZNA
 

O F E R T A  

Nasza myjnia to miejsce w którym kompleksowo zajmiemy się Twoim autem i nie tylko. Zabieg
mycia składa się  z wieloetapowego procesu w pełni bezpiecznego dla lakieru. Zaczynamy od
opryskania samochodu aktywną pianą, która rozmiękcza i usuwa z auta wierzchni brud. Następnie
spłukujemy pozostałości piany czystą wodą pod wysokim ciśnieniem. Kolejnym krokiem jest
bezpieczne mycie karoserii metodą na "2 wiadra". W jedym z wiader znajduje się woda zmieszana 
z szamponem a w drugim czysta woda przy czym w oby dwóch co najważniejsze, na dnie znajdują
się separatory, które oddzielają brud od wody/szamponu. Do mycia używamy wyłącznie specjalnej
rękawicy z naturalnego włosia, myjemy 2-3 elementy po czym płukamy rękawice w czystej wodzie 
i znów namaczamy ją szamonem i myjemy kolejne elementy. Po umyciu pojazdu dokładnie
płuczemy całość wodą. Podczas tego zabiegu dbamy o Twoje felgi, które czyścimy za pomocą
odpowienio dobranych środków, pędzelków i szczotek w zależności od materiału z jakiego zostały
wykonane. Po zakończeniu wszystkich etap w, dokładnie osuszamy auto miękkimi ręcznikami oraz
dokładnie suszymy wszystkie wnęki. Na koniec, nawet takie elementy jak opony wykańczamy
dressingiem (matowym, satynowym lub w połysku). Do pracy, używamy produkt w wyłącznie
renomowanych i sprawdzwonych przez nas firm, między innymi: ADBL, Koch Chemie, Shiny Garage
czy Poorboy's World.

 

 

 

NASZA MYJNIA FUNKCJONUJE 
W GALERII KORONA W KIELCACH!
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