1 un 2 atomazgātavas ir automātiskās mazgātavas, kurās tiek izmantotas modernas
rūpnīcā Istobal izgatavotas iekārtas. Šīs iekārtas apvienojumā ar profesionālu
autoķīmiju un personāla veiktu auto mazgāšanas priekšapstrādi nodrošina
kvalitatīvu un ātru rezultātu.
Auto mazgāšanas process aizņem tikai 4 minūtes!
Uzrādot LDzSA biedra karti automazgātuvē 1 un 2 tiks piešķirta 10% atlaide:
1. programma
2. programma

Vasks, pirmsapstrādes ķīmija, aktīvās
putas, virsbūves mazgāšana, riteņu mazgāšana, žāvēšana
Aktīvās putas, virsbūves mazgāšana, riteņu mazgāšana,
žāvēšana

7 EUR -

10%

5.50
EUR

10%

-

Iespēja arī auto nomazgāt izmantojot Nano mazgāšanu! Cena: 11 EUR – 10% atlaide! Pieejama pagaidām Lubānas ielā un Krasta ielā. Šajā
mazgāšanas programmā izmanto Vācijā izstrādātu pilnīgi jaunu nano šampūna versiju - Nano Premium. Šis šampūns atšķirībā no ierastajiem šampūniem satur
īpašu nano izmēra struktūru (nano izmērs ir 1 miljardā daļiņa no metra), kas atomu līmenī īpaši iedarbojas uz Jūsu auto virsbūves krāsojumu.
1. Nokļūstot uz Jūsu auto virsmas nano daļiņu struktūra sāk sev uzticētos uzdevumus. Pirmo rezultātu Jūs novērtēsiet uzreiz, jūsu auto virsbūves
krāsojums ilustrēs jūtami gludāku virsmu un izteikti dziļu mirdzumu.
2. Otro rezultātu dēvē par "lotosa efektu", jo lotosa auga lapām piemīt spēja atgrūst ūdeni un citus šķidrumus. Lotosa lapu struktūra ir tāda, ka līstot
lietum uz auga lapām veidojas nelielas ūdens pērlītes, tās neizplūst, bet vienkārši noripo. Šis efekts atgrūdīs apkārtējās vides piespēlētos netīrumus, un
palīdzēs Jūsu auto saglabāt tīrāku ilgākā laika posmā.
3. Trešais nano daļiņu struktūras uzdevums ir viss atbildīgākais, tādēļ ar vienu mazgāšanas reizi var būt par maz. Kā jau minēts iepriekš, nano daļiņas
struktūra saplūst ar auto virsbūves krāsojumu atomu līmenī un aktīvi darbojās, lai izlīdzinātu krāsojuma struktūru, kā rezultātā sīkie virsbūves
lakojuma skrāpējumi, kas izveidojušies ilgākā laika posmā vai pavisam nesen, izlīdzināsies. Ierosinām saviem klientiem izmantot Nano Premium
programmu vismaz 1 reizi mēnesī ilgstošam un noturīgam rezultātam.
Adreses Rīgā: Vienības gatve 144,(8:00 – 20:00), Lubānas iela 64,(8:00 – 20:00), Krasta iela 68, (8:00 – 20:00), Maskavas iela 427b, (8:00 – 20:00)

Katra 6 mazgāšanas reize bez maksas! Bez maksas varēsiet izmantot to programmu, kuru būsiet lietojis visvairāk!
Sīkāka informācija: www.1un2automazgatava.lv

