
Lavagens 

1: Lavagem exterior: 

Lavagem exterior com espuma ativa ,remove as sujidades mais difí-

ceis , deixando o seu carro brilhante e protegido. 7,5€* 

 

2:Lavagem Completa: 

Aspiração interior, limpeza de pó e vidros, lavagem exterior com espu-

ma ativa, faz uma limpeza profunda ao mesmo tempo que deixa a pin-

tura brilhante e protegida.  15€ * 

 

3:Lavagem Premium: 

Aspiração interior, limpeza de pó e vidros, lavagem exterior com espu-

ma ativa para retirar a sujidade mais profunda e, é novamente lavado 

com o nosso shampoo com efeito polish, deixa o carro protegido, 

encerado e dá um toque semelhante ao Polish.  25€ *  

 

4:Lavagem Super premium: 

Aspiração interior, limpeza de pó e vidros, lavagem exterior com espu-

ma activa para retirar a sujidade mais profunda , seguindo-se uma 

outra lavagem com shampoo de cera de carnauba e efeito hidrofóbico 

ficando o seu carro com efeito repelente de água e dejetos de animais. 

40€ * 

 

Os valores apresentados já incluem iva à taxa legal em vigor. 

*Acresce 5€ para Suv’s e Monovolumes. 



Lavagem e higienização interior 

1: Lavagem e higienização  de estofos em pele e tecido, fazemos uma 

limpeza profunda com uma máquina própria, de seguida esterilizamos 

com uma máquina a vapor deixando os estofos como novos e comple-

tamente livre de fungos e bactérias 75€*.  

 

2: Lavagem e higienização profunda de estofos em pele ou tecido, car-

petes, tapetes, quartelas das portas, teto, mala, deixamos todo o inte-

rior completamente livre de sujidade, fungos e báctérias . 125€ *. 

 

3: Após uma lavagem profunda da pele aconselhamos a hidratar, pois 

os poros ficam abertos e assim garantimos a elasticidade da pele e 

durabilidade, ainda oferecemos o selamento da pele para proteger 

durante mais tempo dos raios solares, da água, da sujidade. 25€. 

 

4:Lavagem hidratação e tratamento hidrofóbico de capotas de lona. 

75€. 

Também fazemos pintura de capotas de lona. Sob orçamento. 

 

5: Selante hidrofóbico (repelente de água) para carpetes e tapetes. 

20€. 

 

Os valores apresentados já incluem iva à taxa legal em vigor 

* acresce 15€ para Suv’s e Monovolumes 



Polimentos Técnicos 
 

1:Polimento técnico one step: 

Inclui descontaminação da pintura. 

É um polimento adequado para manutenção regular, pintura não mui-

to desgastada nem com riscos muito profundos, carros novos, perfeito 

para fazer antes de aplicar selante cerâmico, cera pastosa, ou selante 

hidrofóbico.  100€ *. 

 

2:Polimento técnico 2 steps: 

 Inclui descontaminação da pintura. 

É um polimento indicado para pinturas desgastadas com alguns anos e 

com bastantes riscos. Apropriado para aplicar selante cerâmico, cera 

pastosa, selante hifrofóbico. 140€ *. 

 

3:Polimento Técnico Glass Effect:  

Inclui lixar toda a pintura, remover a textura do verniz, corrigir imper-

feições na pintura e remover riscos profundos dá um efeito tipo espe-

lho à pintura. Este processo só pode ser feito em carros com espessura 

de tinta que permita tal intervenção, será feita uma análise prévia com 

um aparelho medidor de espessura de tinta. Este processo só pode ser 

feito em carros repintados à mais de 2 meses. 

Ideal para carros de exposição, clássicos restaurados etc..  550€*.  

 

Os valores apresentados já incluem iva à taxa legal em vigor 

* acresce 15€ para Suv’s e Monovolumes 



 

Proteções de pintura 
 

1:Aplicação de Selante Hidrofóbico: é uma proteção para a sua pintura 

que além de a proteger dos elementos e contaminantes, ainda torna a 

pintura repelente à água com o seu efeito hidrofóbico, tem uma dura-

ção até 6 meses. 25€**. 

 

2: Aplicação de cera pastosa: a nossa cera é feita de carnaúba pura, é 

uma cera premium de qualidade superior. Ajuda a proteger o carro de 

micro riscos, é um excelente repelente de água e dá um brilho intenso 

ao seu carro, enquanto o protege dos elementos, tais como contami-

nação férrea e dejetos de pássaros, tem duração de cerca de 12 

meses, quando bem mantida entre lavagens.  40€**. 

 

3: Selante cerâmico: Usamos um dos melhores protetores cerâmicos, 

existentes no mercado. Além de proteger o verniz, aumenta a sua 

dureza e resistência aos riscos em cerca de 60% a 65%, devido ás suas 

propriedades nano moleculares que se fundem aos poros da pintura 

tem uma duração de até 3 anos. 160€* 

 

Restauro de faróis: 

1: Restauro através de processo de Polimerização 40€  

2: Restauro através de nova camada de verniz 60€  

Os valores apresentados já incluem iva à taxa legal em vigor 

**acresce 5€ para suv’s e Monovolumes 

* acresce 15€ para Suv’s e Monovolumes 



Restantes serviços sob orçamento: 

 

1: Recuperação de Plásticos exteriores, interiores, quartelas de portas.  

2: Restauro de Estofos em Pele. 

3: Restauro de Tabliers. 

4 : Polimento de Vidros. 

5: Polimento de Metais. 

6: Tira mossas sem pintar  
 
 
 

Pintura Auto 

 

Pinturas gerais a partir de 800€ + iva 

Pintura à peça a partir de 80 +iva.  

Temos parceria com empresa especializada em reparação de jantes. 

Recuperamos Para-Choques partidos, com pintura incluída 100€ +iva 



Packs de serviços 
 

Pack Manutenção: 

 Lavagem completa 

Descontaminação da pintura 

Polimento Técnico One Step 

Hidratação de borrachas 

Aplicação de Selante Hidrofóbico com duração ate 6 meses. 

 135€*. 

 

  

Pack Manutenção Especial: 

Lavagem Premium 

Descontaminação da Pintura 

Polimento Técnico Stage 2 

Hidratação de borrachas 

Hidratação de plásticos 

Aplicação de cera pastosa com duração até 12 meses. 

225€*. 

 

 

 

Os valores apresentados já incluem iva à taxa legal em vigor 



Packs de serviços 

 

Pack 3:Recondicionamento Exterior: 

Lavagem super premium 

Descontaminação da pintura 

Polimento Stage 2 

Hidratação de borrachas 

Hidratação e proteção dos plásticos interiores e exteriores 

Selante cerâmico 

350€*  

 

Pack 4: Recondicionamento Total: 

Lavagem super premium 

Descontaminação da pintura 

Polimento Stage 2 

Lavagem e higienização de todo o interior 

Hidratação de bancos em pele, tablier, quartelas 

Hidratação e proteção de todos os plásticos 

Selante hidrofóbico na carpete, tapetes e bancos em tecido 

Selante cerâmico. 

500€*  

 

Os valores apresentados já incluem iva à taxa legal em vigor 



Packs de serviços 

 

Pack Recondicionamento Total Glass Effect 

Lavagem super premium 

Descontaminação da pintura 

Polimento Glass effect 

Lavagem e higienização de todo o interior 

Hidratação de bancos em pele, tablier, quartelas 

Hidratação e proteção de todos os plásticos 

Selante hidrofóbico na carpete, tapetes e bancos em tecido 

Selante cerâmico e cera pastosa para dar ainda maior durabilidade ao 

cerâmico. 

1000€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores apresentados já incluem iva à taxa legal em vigor 




