Als u in contact wilt komen met het Meguiar’s Detailing Center kunt u mailen naar:
info@meguiarsdetailcenter.nl of neem direct contact op met Marcel 0615113744 of Randy
0651904248. Ook kunt u altijd bellen met de Meguiar’s Klantenservice via: 0800 6348427.

Het Meguiar’s Detailing Center in Baarn biedt de volgende behandelingen aan.

BEHANDELINGEN INTERIEUR
Behandeling 1 ‐ Interieur vanaf € 200,00
Deze behandeling bestaat uit onderstaande werkzaamheden:
Stofzuigen
Het voertuig wordt volledig gestofzuigd, waarbij ook wordt gedacht aan de kofferbak, de ruimte voor
het reservewiel, het dashboardkastje en overige vakjes. Randen, kieren en ventilatieroosters worden
uiteraard ook meegenomen.
Reinigen vloermatten
Vloermatten worden na grondig te zijn gestofzuigd, afhankelijk van de mate van vervuiling,
gereinigd d.m.v. shampoorellen (sproei extractie) en bij ernstige vervuiling gereinigd met stoom.
Reinigen stijlen en dorpels
Bij het reinigen van de auto worden vaak de stijlen en dorpels vergeten, hier zit meestal de meeste
vervuiling. Hierbij hoort ook de achterklep en evt. aanwezige schuifdeur. Uiteraard vergeten wij deze
niet!
Reinigen binnenkant ramen
Ramen worden streeploos gereinigd. Aanwezige spiegeltjes incl. aanwezige lcd schermpjes worden
hierin ook meegenomen.
Kunststof/Vinyl delen afnemen en coaten
Kunststof/Vinyl delen, waaronder dashboard, middenconsole, zijpanelen, deuren, handgrepen etc.,
worden met een licht vochtige doek afgenomen, waarna een niet vette coating wordt aangebracht.
Deze zorgt ervoor dat het kunststof zijn originele glans terug krijgt en tevens wordt beschermd tegen
UV straling.

Behandeling 2 Lederen interieur € 250,00
Zie behandeling 1 maar nu met behandeling lederen interieur.
Reinigen van lederen bekleding
Lederen bekleding wordt gereinigd met een speciale leather cleaner.
Vlekken worden hiermee (indien mogelijk; na inspectie) verwijderd. Na de
reiniging wordt het leer beschermd d.m.v. het aanbrengen van een leather
conditioner. Deze beschermt langdurig tegen uitdroging, voorkomt
kleurvervaging en vlekken.

Behandeling 3 ‐ Stoffen interieur € 275,00
Zie behandeling 1 maar nu met shamporell behandeling stoffen interieur.
Reinigen van stoffen bekleding en/of verwijderen van vlekken d.m.v. shamporellen
Wij zijn in het bezit van professionele producten en machines om vlekken van stoelen, banken,
hemels en zijwanden te verwijderen. Na inspectie van de vlekken kunnen wij adviseren welke
behandeling wij nodig achten en welk maximale resultaat u kunt verwachten. Eventueel kunnen wij
voor u, geheel vrijblijvend, een testspot doen.
Ozon Interieur luchtreiniging € 95,00
Deze reiniging is ideaal en doeltreffend voor het verwijderen van ongewenste geurtjes zoals
rooklucht, dierengeurtjes en andere ongewenste geuren. (standaard: 5 uur, bij zwaardere vervuiling
8‐12 uur)
Tijdens de ozon reiniging produceert de generator continu ozon, die zich in de gehele auto verspreidt
en desinfecterend werkt. De auto ruikt na deze ozonbehandeling 100% neutraal en alle bacteriën zijn
vernietigd. Deze behandeling neemt 5‐12 uur in beslag.
NB: Voordat een ozonbehandeling wordt uitgevoerd wordt zal deze een interieur reiniging moeten
ondergaan anders heeft de ozon behandeling niet het gewenste resultaat. Na een ozon behandeling,
waar vooraf een interieur behandeling is uitgevoerd garanderen wij dan ook een geurloze auto. Zo
niet dan zullen wij de behandeling herhalen. Dit is de garantie die u van ons krijgt.

BEHANDELINGEN EXTERIEUR
Wassen € 50,00
Volledig met de hand wassen van het voertuig, inclusief velgen, banden, wielkasten.
Na het wassen, wordt de auto afgedroogd. Deze behandeling wordt vaak alleen gedaan bij auto's die
al goed in de wax staan.
Tevens is dit de voorbehandeling voor elke volgende exterieur behandeling.

Behandeling 1
Exterieur ‐ € 225,00 – Voor lakken die in goede staat zijn
Deze behandeling bestaat uit onderstaande werkzaamheden:
Wassen
Zoals hierboven.
Kleibehandeling
Dit is het verwijderen van vastzittende vervuiling welke zich nog op
de lak bevindt, na het intensief wassen van de auto. Denk aan vervuiling zoals boomhars, teer,
industriële vervuiling, oude waxlagen etc.
Waxen
Om de lak te beschermen tegen verschillende invloeden van buitenaf, is een waxlaag een zeer
belangrijke laatste stap. De lak wordt op deze manier verzegeld met wax, polymeren en siliconen.
Naast de bescherming die de wax biedt, behoudt uw lak ook haar glans en heeft wax een
waterafstotende werking.

Hoe lang de wax bescherming biedt is afhankelijk van het aantal kilometers wat per jaar wordt
gereden. Tevens is het belangrijk in welke omgeving de auto zich veelal bevindt (in een garage, onder
bomen, langs een spoor etc.). Zorg er altijd voor dat u een pH neutrale shampoo gebruikt als u zelf de
auto gaat wassen. Shampoo van de wasstraat is agressief en verwijdert een waxlaag na enkele keren
wassen.
Het algemene advies is om uw auto 3 tot 4 keer per jaar in de wax te (laten) zetten.
Ongelakte kunststof delen en banden reinigen en voeden
Kunststof delen, zoals bumpers en sierlijsten, worden ook blootgesteld aan verontreiniging en
natuurlijke invloeden. Door o.a. UV straling wordt kunststof droog en vaal. Ook de banden worden
door ons gereinigd en mooi zwart gemaakt.
Door rubber en vinyl oppervlakken eerst te ontvetten, waarna een dressing wordt aangebracht, krijgt
het zijn natuurlijke glans en kleur weer terug. De dressing bevat een UV beschermende factor die
kleurvervaging door de zon helpt verminderen en is tevens vuil‐ en waterafstotend.

Behandeling 2
Exterieur ‐ € 399,00 – Voor lakken in mindere staat waarbij polijsten noodzakelijk is voor optimale
glans
Deze behandeling bestaat uit onderstaande werkzaamheden:
Wassen
Zoals hierboven.
Kleibehandeling
Dit is het verwijderen van vastzittende vervuiling welke zich nog op de lak
bevindt, na intensief wassen. Deze vastzittende vervuiling kan
bijvoorbeeld zijn boomhars, teer, industriële vervuiling, oude waxlagen
etc.
Polijsten/ krassen verwijderen
Om in de lak zittende defecten (oxidatie, fijne krasjes, swirls, hologrammen e.d.) te verwijderen
wordt de lak behandeld met een compound. Dit vloeibare product wordt handmatig of machinaal
gebruikt, afhankelijk van de staat van de lak. Diepe krassen worden d.m.v. lokaal wetsanden
(natschuren) verwijderd waarna de lak weer glanzend gepolijst wordt.
Waxen
Om de lak te beschermen tegen verschillende invloeden van buitenaf, is een waxlaag een zeer
belangrijke laatste stap. De lak wordt op deze manier verzegeld met wax, polymeren en siliconen.
Naast de bescherming die de wax biedt, behoudt uw lak ook haar glans en heeft wax een
waterafstotende werking.
Hoe lang de wax bescherming biedt is afhankelijk van het aantal kilometers wat per jaar wordt
gereden. Tevens is het belangrijk in welke omgeving de auto zich veelal bevindt (in een garage, onder
bomen, langs een spoor etc.). Zorg er altijd voor dat u een pH neutrale shampoo gebruikt. Shampoo
van de wasstraat is agressief en verwijdert een waxlaag na enkele keren wassen.
Het algemene advies is om uw auto 3 tot 4 keer per jaar in de wax te (laten) zetten.

Ongelakte kunststof delen en banden reinigen en voeden
Kunststof delen, zoals bumpers en sierlijsten, worden ook blootgesteld aan verontreiniging en
natuurlijke invloeden. Door o.a. UV straling, wordt kunststof droog en vaal. Ook de banden worden
door ons gereinigd en mooi zwart gemaakt.
Door rubber en vinyl oppervlakken eerst te ontvetten, waarna een dressing wordt aangebracht, krijgt
het zijn natuurlijke glans en kleur weer terug. De dressing bevat een UV beschermende factor die
kleurvervaging door de zon helpt verminderen en is tevens vuil‐ en waterafstotend.

Behandeling 3
Exterieur incl. Meguiar’s coating M188 (minimaal 1 jaar bescherming) € 649,00
Deze behandeling bestaat uit onderstaande werkzaamheden:
Wassen
Zoals hierboven.
Kleibehandeling
Dit is het verwijderen van vastzittende vervuiling welke zich nog op de lak bevindt, na intensief
wassen. Deze vastzittende vervuiling kan bijvoorbeeld zijn boomhars, teer,
industriële vervuiling, oude waxlagen etc.
Polijsten/ krassen verwijderen
Om in de lak zittende defecten (oxidatie, fijne krasjes, swirls, hologrammen e.d.)
te verwijderen wordt de lak behandeld met een compound. Dit vloeibare
product wordt handmatig of machinaal gebruikt, afhankelijk van de staat van de
lak. Diepe krassen worden d.m.v. lokaal wetsanden (natschuren) verwijderd
waarna de lak weer glanzend gepolijst wordt.
Ongelakte kunststof delen en banden reinigen en voeden
Kunststof delen, zoals bumpers en sierlijsten, worden ook blootgesteld aan verontreiniging en
natuurlijke invloeden. Door o.a. UV straling, wordt kunststof droog en vaal. Ook de banden worden
door ons gereinigd en mooi zwart gemaakt. Hiervoor gebruiken wij een speciale dressing
Door rubber en vinyl oppervlakken eerst te ontvetten, waarna een dressing wordt aangebracht, krijgt
het zijn natuurlijke glans en kleur weer terug. De dressing bevat een UV beschermende factor die
kleurvervaging door de zon helpt verminderen en is tevens vuil‐ en waterafstotend.
M188 Lakverzegeling
Voordat de coating wordt aangebracht wordt deze volledig ontvet zodat maximale hechting van de
coating plaats kan vinden. Geavanceerde technologie die zorgt voor een superieure water afstoting
en subliem beading‐effect. Deze speciale formule bevat polymeren die een duurzame bescherming
achterlaat die water letterlijk van het behandelde oppervlak aftilt, hitte en schadelijke Uv‐straling
afstoot en schade en kans op krassen hierdoor verminderd met 25%.
De coating creëert een sterke, heldere en beschermende laag op de lak. Duurzaam, waardoor het
zorgt voor een exceptioneel lange bescherming tegen industriële uitval, zure regen en krassen. Stoot
water af met een extreem hydrofobisch druppel effect.

OVERIGE DIENSTEN
Reinigen van winter‐ en zomervelgen: € 20,00 per velg
Velgen worden gereinigd met speciale velgenreiniger, zodat deze niet worden aangetast. Daarna
wordt een beschermende coating aangebracht, welke tevens vuilafstotend werkt.
Reinigen en impregneren cabriokap inclusief wassen van de auto: €125,00
Door het dak door ons te laten reinigen en impregneren (vuil‐ en waterafstotende laag), zal het
langdurig beschermt worden en er even verzorgd uitzien als uw lak. De plastic ruitjes, die
eventueel dof geworden zijn en/of fijne krasjes bevatten, kunnen wij weer mooi helder maken.
Advies op Maat
Nadat u uw auto heeft laten behandelen kunt uit uiteraard bij ons terecht voor het krijgen van advies
m.b.t. het onderhouden van uw auto. We hebben alle producten op voorraad zodat u de auto zelf in
nieuwstaat kunt houden.
Lakdikte meting
U bent ook van harte welkom als u benieuwd bent of uw lak origineel is of dat de auto misschien een
keer schade heeft gehad. Dit kunnen wij uiteraard voor u opmeten. Deze informatie kan ook handig
zijn bij het aankopen van een occasion. Men kan wel zeggen dat de auto schadevrij is, maar door dit
te meten weet je het zeker.

Als u in contact wilt komen met het Meguiar’s Detailing Center kunt u mailen naar:
info@meguiarsdetailcenter.nl of neem direct contact op met Marcel 0615113744 of Randy
0651904248. Ook kunt u altijd bellen met de Meguiar’s Klantenservice via: 0800 6348427.

