– når bilen din trenger spabehandling

BEHANDLINGSOVERSIKT 2020

Pris er avhengig av bilens størrelse og behandling.
Prisalternativ 1: Kamikaze Colletion Infinity Wax
Prisalternativ 2: 1 lag Kamikaze Miyabi Coat / 1 lag Kamikaze ISM Coat.
Prisalternativ 3: 1 lag Kamikaze Miyabi Coat / 1 lag Kamikaze Zipang Coat
Prisalternativ 4: Kamikaze Enrei Coat (består av 1 basecoat og 1 hovedcoat)
Ny bil pris: 		
XS = VW UP str.
       	
S = VW polo str.		
M = VW Golf , BMW 1 str.   	
L = Audi A4. , BMW 3 str.   	
XL = BMW 5 ,Tesla S/X str.
XXL = Audi Q7 ,BMW X5 str.

Prisalt 1 Prisalt 2 Prisalt 3
5000,8 000,-     	 10 000,5500,8 500,-  
10 500,6000,9 000,-     	 11 000,6500,9 500,-  
11 500,7000,10 000,12 000,7500,10 500,12 500,-

Prisalt 4
13 000,14 000,15 000,16 000,17 000,18 000,-

Krav for å definere ny bil: Bil er tatt ut i fra forhandler
men under 2 måneder, og ikke vært vasket i maskin med børster
Brukte biler takseres individuelt men med lette riper vil pristillegg
være fra Kr 3500,- til Kr 6500,Dersom Kamikaze Overcoat skal legges vil det
tilkomme Kr 500,- ekstra
Tidsbruk: Vanlig bil med lett korrigering ca 3 dager.
Gratis lånebil ved alle coatingbehandlinger

KAMIKAZE INFINITY WAX

Hvis du elsker den glansen som bare
tradisjonelle carnauba vokser kan gi,
men samtidig ønsker holdbarheten
som med en keramisk coating, så
er Kamikaze Collection Infinity Wax
er den perfekte løsningen. Med en
blanding av høy kvalitet carnauba
og keramisk coating, leverer Infinity
Wax en høy og holdbar glans. I tester,
der det er kjørt hard vask med sterke
vaskemidler, kraftige avfettingsmidler
og alkalisk rens ved pH 11 forsvant
ikke Infinity hybrid beskyttelsen!
Holdbarhet: inntil 1 år

MIYABI COAT

Med hele 95% Sio2 innhold er Miyabi en meget god klassisk glasscoating.En ikke-solvent bestandig, og selvfølgelig VOC fri coating som er
lett i bruk, Japansk kjemi på sitt beste. MIYABI gir en sterk og holdbar
hinne. MIYABI er i tillegg en meget god primer til for eksempel ISM, men
vil selvfølgelig alene også gi en imponerende beskyttelse. For de som
ønsker en hard glasscoating med meget god glans er MIYABI et meget bra
alternativ! MIYABI er vårt innstegsprodukt, men av kvalitet som tåler sammenligning fra de aller fleste konkurrenter. MIYABI er en favoritt bandt
Kamikaze detailere over hele verden. For de som ønsker enda bedre
hydrofobisk effekt anbefales KAMIKAZE COLLECTION OVERCOAT i tillegg.
Holdbarhet: 18-24 måned

ISM COAT

Fleksibel Hydrokarbon Coating. Ikke hard, ikke tynn, en helomvending
innen coating. Japaneserne er helt klart pionerer innen glasscoating. Med
ISM fikk vi en ny coating, en coating med flere forbedrede egenskaper
til hva man var vant til. ISM Coat er ikke-solvent bestandig, er VOC fri og
ikke brennbart, dette i seg selv er gode nok salgs og bruksargumenter.
ISM kan brukes som et meget bra produkt i seg selv, men kan også brukes
som en base i et komplett beskyttelsessystem for ytterligere holdbarhet.
En coating trenger ikke være avansert å bruke for å være bra. ISM kan
brukes på lakk og plast, på lakk gir ISM en sterk, holdbar beskyttelse og
i tillegg den vannavstøtende effekten vi kjenner fra de fineste voksprodukter. På plast, som for eksempel vindusviskerarmer gir ISM tilbake får
man tilbake den dype sorte orginale fargen og det varer lenge. I tillegg
er utfordringen med «waterspots» man kjenner til ved coatinger drastisk
redusert med ISM. Holdbarhet: ISM med riktig vedlikehold gir ISM bilen
beskyttelse i 24-36 måneder.

ZIPANG COAT

Zipang Coat av KAMIKAZE Collection representerer en
evolusjon i egenskaper blant deres verdensberømte håndlagde coatinger.
KAMIKAZE-Collections tradisjonelle høye nivå av utseende og holdbarhet
er det som har gjort KAMIKAZE-coatingene så populære med både hos
profesjonelle detaljere og hos entusiaster jorden rundt. Zipang Coat gir
et enda høyere nivå av glans enn ISM , og den gir delvis semi selvhelbredende egenskaper. Noe som betyr at små lakkskader kan reduseres når
de blir utsatt for varme. For de som ser etter svært god lakkskyttelse,
anbefaler vi Zipang Coat for sitt enestående utseende, hydrofobitet, og
semi selvhelbredende teknologi. Holdbarheten er vurdert til 24-36 mnd.
Zipang Coat gir også en svært god effekt på lakken (svarte blir dypere
svart, rikere rødt osv.) .For å opprettholde Zipang Coat, anbefaler vi at du
vasker kjøretøyet med en pH-nøytralt sjampo , og deretter bruker Kamikaze Over Coat hver 5-6 vask. Zipang tåler alle tradisjonelle avfettingsprodukter svært godt.

ENREI COAT (TOPPMODELL)

Kamikaze Collection sin ultimate coating!
Utviklet sammen flere av verdens kjente detailere for å kunne tilby det
aller beste av lakkbeskyttelse. Enrei er en tokomponent coating som
inneholder det aller beste som er å finne innen lakkbehandling i flytende
form. Enrei gir alle egenskaper Kamikaze Collection er kjent for, men i en
enda høyere kvalitet. Enrei coat foretrekkes av bilsamlere og entusiaster
verden rundt som alle ønsker høy glans, svært god beskyttelse og imponerende holdbarhet. ENREI Coat får ut det aller beste av billakk.
Holdbarheten er vurdert til 3 år ++.
Som alle våre coatinger anbefales Overcoat for ytterligere beskyttelse og
vedlikehold, Coatingen beskytter lakken, overcoat beskytter coatingen.

OVER COAT

Billakk er svært utsatt for uheldige påvirkninger
utenfra, bla veisalt, asfalt, fugleskitt og nedfall fra
trær for å nevne noe. Selv om at din bil er lakkforseglet med voks eller coating er det smart å
beskytte den ytterligere.Coating beskytter lakken,
overcoat beskytter coatingen! Kamikaze Collection
Overcoat gir en meget vannavvisende effekt og i
tillegg gir den en imponerende glans. Kan også
brukes som et frittstående produkt.
Holdbarhet 3 – 6 måneder.
Pris liten: 499,-/ Pris stor: 899,*Kan også bestilles sammen med coating.
Pris i sammenheng med coatingpakke kr 500,-

INTENSO VINDUSCOATING

Vindus coating. 100 ml (24-30 ruter) Enkel å bruke:
Påfør, vent og buff av med ren microfiberklut.
Lavt løsningsmiddel og lav VOC-formel. Repellerer
vann, olje og smuss• Vannperler av rutene med
hastigheter over 30-40 kmt. Is og snø vil ikke feste
seg like godt til behandlede overflater. Reduserer
overflatefriksjon• Bidrar sterkt til å unngå gnissing
og hoppende viskere. Holdbarhet opptil 12 måneder
Pris for vinduscoating: 2500,- / 1000,- for glasstak

STANCE RIM FELGCOATING

Siste teknologi innen organisk polyteknologi med
HI-PHPS gjør STANCE RIM COAT til en helt ny felgcoating med imponerende holdbarhet og styrke.
Tåler +1400 graders varmepåkjenning, noe som også
gjør STANCE RIM COAT til en enestående coating til
andre bremsedetaljer som calipere.
Holdbarhet 1-2 år, avhengig av vedlikehold.
Pris for felgcoating på din bil: Kr 3500,(inkluderer 4 felger)

KAMIKAZE KIWAMI TIRE COAT

Har en unik vannbasert formel som inneholder
hydrokarboner og SiO2 som danner en fleksibel
membran på dekkets overflate. Kiwami Tire Coat
inneholder ikke oljer eller oksidasjonsmidler som
resulterer i en beskyttet overflate som forblir slik.
Holdbarhet 12 måneder ved normal bruk
Pris: 2000,-

Modesta har en kvalitet som er helt rå.
Pris er lik på BC-03 , BC-04 og BC-05.
Pris er avhengig av bilens størrelse:
Ny bil pris:
XS = VW UP , Toyota IQ
S = VW Polo ,Toyota yaris.
M = VW Golf , Audi A1 , BMW 1.
L = Audi A4. , BMW 3 , MB C
XL= Audi A6,BMW 5,MB E ,Tesla S/X
XXL =Audi Q7 ,BMW X5 , MB GLS.

= 8 000,= 9 000,= 10 000,= 11 500,= 12 500,
= 13 500,-

Krav for å definere ny bil: Bil er tatt ut i fra forhandler men under 2
måneder, og ikke vært vasket i maskin med børster Brukte biler
takseres individuelt men med lette riper vil pristillegg være fra
Kr 2500,- til Kr 5000,Gratis lånebil ved behandling.

Vedlikehold: Modesta M2, M3 og M4 (kr 495/stk)

Bennys Car Detailing er Swissvax Authorised Care Care Shop og tilbyr
behandlinger med Swissvax, som regnes for å være det høyest ranked
merke på bilpleie.
Jeg har også Swissvax produkter for salg i mitt studio og er Swisswax
Authorised Reseller og vil mer en gjerne hjelpe deg å finne de beste
produktene til bruk på din bil.
Prisliste utvendig:
1 steg + voks – Kun for å få mer shine på bilen		
Kr 4 500,-*
2 steg + voks – Korrigering av lette vaskeriper + shine
Kr 5 500,-*
3 steg + voks – Korrigering av dype riper og slitt lakk + shine Kr 6 500,-*
*Tilpasser voks ut fra biltype og farge for å oppnå det beste resultatet for
din bil.
Man kan etter ønske få dyrere voks med både PFTE (Teflon) og vokser
med høyere canauba kvalitet.
På Swissvax behandlinger vil dekksider, plastdetaljer behandles.

Si3D HD

High Density-versjonen av Si3D har flere flere ekstra fordeler enn
tidligere og utruster våre kunder med et uovertruffent produkt. Basert
på fluorfrie forbindelser og pakket med enda høyere faststoffinnhold enn tidligere, har formuleringen blitt ytterligere raffinert.
Overflatebindingen er optimalisert, samtidig som den gir enestående
seighet, fleksibilitet og utvendig holdbarhet, samt en strålende dyp
glans. På grunn av den høyt oppgraderte tettheten av belegget
oppnås utmerket blokkbestandighet og hardhet. Dette resulterer i økt
motstand mot kjemikalier og rengjøringsmidler, samt korrosjon. Det
integrerte UV-blokkerende / absorberende systemet sikrer beskyttelse
mot miljøpåvirkning og UV-indusert nedbrytning.
Si3D HD har en forventet holdbarhet på 24 - 36 mndr / 50000km.

Si SHiELD

Nanolex SiShield er et keramisk belegg utviklet for å gi enestående
kjemisk og mekanisk motstand kombinert med stor brukervennlighet.
Nanolex SiShield gir ypperlig korrosjonsbeskyttelse og hardhet for
alle malte overflater, samt metall og hard plast.
Si SHiELD har en forventet holdbarhet på 18 - 24 mndr / 25000km.
Pris er avhengig av bilens størrelse:
Ny bil pris:
XS = WV UP , Toyota IQ
S = WV polo ,Toyota yaris.
M = WV Golf , Audi A1 , BMW 1.
L = Audi A4. , BMW 3 , MB C
XL= Audi A6,BMW 5,MB E ,Tesla S/X
XXL =Audi Q7 ,BMW X5 , MB GLS.

= 5 000,- *
= 5 500,- *
= 6 000,- *
= 6 500,- *
= 7 000,- *
= 7 500,- *

*Gjelder ved SiShield + kr 500 ekstra for Si3D HD
Krav for å definere ny bil: Bil er tatt ut i fra forhandler men under 2
måneder, og ikke vært vasket i maskin med børster Brukte biler takseres
individuelt men med lette riper vil pristillegg være fra Kr 2500,- til Kr 5000,Gratis lånebil ved behandling.

CAR CARE CENTER
Bennys Car Detailing er Angelwax Car Care center i Vest-Agder. Av
poleringer jeg tilbyr foretrekker jeg 3 steg fra Angelwax.
Angelwax Ressurection, Redemption og Regenerate er blant de beste
poleringsmidlene som er å oppdrive i bransjen.
Jeg har også varer fra Angelwax for salg i mitt studio.
Prisliste utvendig:
Pris 1 steg – Kun for å få mer shine på bilen 		
Pris 2 steg – Korrigering av lette vaskeriper + shine
Pris 3 steg – Korrigering av riper og slitt lakk + shine

Kr 3 000,Kr 4 000,Kr 5 000,-

På Angelwax behandlinger vil dekksider, plastdetaljer behandles.

BENNYS CAR DETAILING
Bernt-Erik “ Benny” Hansen
Tlf: +47 900 77 077
E-post: bernt_erik@me.com
www.bennyscardetailing.no
Org nr: 917 952 698

