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Set obsahuje: 30ml Nano ceramic protect 9H, aplikační houba, mikrovláknová utěrka 30 x 30cm, 
                           záruční knížka, samolepka 
Vydatnost: 2 – 3 vrstvy ( jedna vrstva ochrana na 3 roky, dvě vrstvy ochrana na 5 let )
Cena: produkt dostupný pouze pro aplikační certifikované partnery

NANO CERAMIC PROTECT SOFT
keramická ochrana laku a disků s trvanlivostí 12 měsíců

Set obsahuje: 80ml Nano Ceramic Protect Soft, aplikační houba, mikrovláknová utěrka 30 x 30cm

Vydatnost: 6 – 8 aut, aplikuje se pouze jedna vrstva

Vlastnosti: snadná a rychlá aplikace, extrémní hydrofobnost, 
prohloubení a rozjasnění barvy povrchu, odolnost vůči UV záření, 
trvanlivost až 12 měsíců, ochrana před škodlivým vlivem vnějších 
faktorů

Cena: 2322 Kč / s DPH

nanopovlak chránící lak, disky, venkovní plasty a lišty. 
Jeho vlastnosti výrazně eliminují intenzitu mytí a čištění 
a tak šetří čas i peníze. Neobvykle snadná a rychlá aplikace 
přípravku ( cca 30 minut ) Vám umožňuje získat vynikající 
profit. Doporučena revitalizace jednou za 6 měsíců.

NANO CERAMIC PROTECT REMOVER
odmašťovací prostředek a podklad pod keramické povlaky

Set obsahuje: 80ml Nano ceramic protect remover

Vydatnost:  2 – 4 auta, aplikuje se pouze jedna vrstva

Cena: 244 Kč / s DPH

odmašťovací nátěr, který dokonale odmašťuje a připravuje 
povrch. Jeho použití se vyžaduje vždy před aplikací keramických 
povlaků na lak, chrom, sklo a disky.

NANO CERAMIC PROTECT 9H 
keramická ochrana laku a disků s trvanlivostí až 5 let

nanopovlak s molekulární keramickou 3D strukturou je  v současné době nejkvalitnější 
produkt o tvrdosti 9H na trhu což potvrdzuje i atest ilac – MRA. Spojením molekul  na 
aplikovaném povrchu produkt krystalizuje a vytváří  odolnou a trvanlivou nano ochrannou 
vrstvu.

Vlastnosti: vysoká hydrofobnost, prohloubení a rozjasnění barvy  povrchu, odolnost vůči UV záření,
vysoká odolnost vůči  teplotám, odolnost vůči silným chemikáliím, odolnost vůči  škrábancům, 
zabraňuje korozi nebo oxidaci, odstranění  pouze odleštěním



NANO CERAMIC PROTECT PLASTIC
keramická ochrana plastů a pneumatik s trvanlivostí 3 až 6 měsíců

Set obsahuje: 80ml Nano ceramic protect plastic, aplikační houba, mikrovláknová utěrka 30 x 30cm

Vydatnost:  – 5 10 aut, aplikuje se pouze jedna vrstva

Vlastnosti:  snadná a rychlá aplikace, extrémní hydrofobnost, 
prohloubení barvy, odolnost vůči UV záření, trvanlivost 3 -6 měsíců, 
ochrana před oděrem

Cena: 1499 Kč / s DPH

účinně chrání vňejší i vnitřní plasty a pneumatiky od blednutí 
a před mechanickým poškozením nebo UV zářením. Nano štít 
výrazně zjednodušuje proces čištění a poskytuje dlouhodobou 
ochranu barevnosti s přirozeně matným efektem.

NANO CERAMIC PROTECT FABRIC
keramická ochrana čalounění a kabrioletů s trvanlivostí 12 měsíců

Set obsahuje: 500ml Nano ceramic protect fabric s rozprašovačem

Vydatnost: cca 5 - 10 aut, aplikuje se rozprašovačem pouze jedna bohatá vrstva

Vlastnosti: snadná a rychlá aplikace, extrémní hydrofobnost, 
rozjasnění barvy povrchu, odolnost vůči UV záření, trvanlivost 
6 – 12 měsíců, ochrana před škodlivým vlivem vnějších faktorů

Cena: 822 Kč / s DPH

keramický ochranný povlak čalounění, alcantary a čalouněných 
střech kabrioletů poskytuje vynikající dlouhodobou ochranu, 
zabraňuje tvorbě nečistot a také pomáhá udržovat čalounění 
v perfektním stavu tak dlouho, jak je to možné. 

NANO CERAMIC PROTECT LEATHER
keramická ochrana kůže s trvanlivostí 3 až 6 měsíců

efektivní a stabilní keramická ochrana koženého čalounění. 
Ochráněný povrch je odolný vůči tvorbě skvrn, zabarvení 
a tvorbě prasklin. Nečistoty nepřilnou k čalounění a špína 
není absorbována do vnitřku struktury polstrování 
„hydrofobní účinek“ a tak nečistoty mohou být snadno 
odstraněny. 

Set obsahuje: 80ml Nano ceramic protect leather, aplikační houba, mikrovláknová utěrka 30 x 30cm

Vydatnost: cca 5 aut, aplikuje se pouze jedna vrstva

Vlastnosti: snadná a rychlá aplikace, extrémní hydrofobnost, 
prohloubení barvy kůže, odolnost vůči UV záření, trvanlivost 
3 -6 měsíců, ochrana před oděrem

Cena: 1499 Kč / s DPH

NANO CERAMIC PROTECT GLASS 
keramická ochrana oken s trvanlivostí 3 až 6 měsíců

Set obsahuje: 30ml Nano ceramic protect glass, aplikační houba, mikrovláknová utěrka 30 x 30cm

Vydatnost: 5 – 10 aut v závislosti od počtu oken, aplikuje se pouze jedna vrstva

Vlastnosti: vynikající odpuzování vody při jízdě v dešti, odolnost 
vůči nízké teplotě - snadno se čistí namrzlá okna, vyšší odolnost
proti mechanickému poškození, snadno se udržuje čisté sklo, 
výborná viditelnost i za zhoršených povětrnostních podmínek, 
odolnost vůči chemikáliím

Cena: 1499 Kč / s DPH

řidič získává perfektní zlepšení viditelnosti ve dne i v noci. 
Nanočástice vytvářejí odolnou keramickou vrstvu, která 
okamžitě odpuzuje vodu při jízdě v dešti – výrazně se 
eliminuje potřeba použití stěračů. Vysoká odolnost vůči 
nízkým teplotám výrazně usnadňuje čištění namrzlých oken.



čechy - Martin Jaša / 606 707 757 / autokosmetikaprofi@gmail.com
         Martin Dekrét / 606 707 252 / starbritecechy@gmail.com

morava - Ivan Vlach / 608 707 267 / starbritemorava@gmail.com

www.autokosmetikaprofi.cz
www.nanoceramicprotect.cz


