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Szanowni Państwo,

z przyjemnością prezentujemy katalog usług 
detailingu, które oferujemy w naszym serwisie. 
Wiemy, iż wielu z Państwa przykłada szczególną 
uwagę do wyglądu i stanu technicznego 
swojego auta. Cieszy nas to tym bardziej, że 
jednym z głównych zadań naszego serwisu jest 
oferowanie usług, które zapewniają maksymalną 
ochronę praktycznie wszystkich elementów 
samochodu. W tym celu wykorzystujemy 
najbardziej zaawansowane i sprawdzone środki 
oraz technologie konserwacji.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

ŠKODA LELLEK OPOLE
ul. Opolska 2c
45-960 Opole

tel.: 77 400 70 11
serwis.skoda.opole@lellek.com.pl

www.opole.skoda.lellek.com.pl

Perfekcyjna ochrona na lata.



Dlaczego warto zadbać
o odpowiednią ochronę lakieru?
Trzeba mieć świadomość, iż celem aplikacji powłok i folii ochronnych jest 
nie tylko poprawa estetyki, ale przede wszystkim wydłużenie żywotności 
pojazdu.

Od kilkunastu lat na terenie Unii Europejskiej obowiązują restrykcyjne 
przepisy zabraniające producentom samochodów stosowania lakierów 
chemoutwardzalnych, które zostały zastąpione lakierami wodnymi. O ile 
wspomniana dyrektywa korzystnie wpływa na ochronę środowiska, to 
nie bez znaczenia jest fakt, iż lakiery wodne są miękkie i mniej odporne na 
czynniki zewnętrzne, których w codziennym użytkowaniu samochodu nie 
sposób uniknąć.

Ponadto również grubość lakierów uległa zmniejszeniu co znacznie 
ogranicza możliwość ich regeneracji. Dlatego warto zapewnić powłoce 
lakierniczej dodatkową ochronę – specjaliści pracujący w naszym salonie 
z pomocą najnowszych technologii mogą zabezpieczyć poszczególne 
elementy pojazdu nawet do 5 lat.

Warto podkreślić, że powłoki oraz folie przez nas stosowane są silnie 
związane z powierzchnią lakieru bez wnikania w jego strukturę. To istotne 
o tyle, że część podobnych rozwiązań skutkuje trwałym połączeniem 
materiału ochronnego z lakierem, na tyle trwałym, że jego usunięcie 
potrafi być bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe.

W przypadku nowych samochodów aplikacja niesprawdzonych 
produktów może skutkować naruszeniem gwarancji producenta na 
powłokę lakierniczą.

Powłoki lub folie nakładane w naszym salonie – choć silnie powiązane 
z lakierem – można usunąć z wykorzystaniem mało inwazyjnych środków, 
nie ma więc ryzyka utraty gwarancji. Perfekcyjna ochrona na lata.



 
Perfekcyjna ochrona na lata.

Zabezpieczenie lakieru
najnowszej generacji
hybrydowa powłoka 
ceramiczna
ECHELON Zen-Xero

Zadaniem powłok ochronnych jest 
zabezpieczanie lakieru przed wieloma 
czynnikami zewnętrznymi, które niekorzystnie 
wpływają na jego stan.

Warto wspomnieć również o walorach 
estetycznych, gdyż powłoki ceramiczne nadają 
lakierowi szklistości i połysku, a jego kolor staje 
się głębszy.

W praktyce powłoka zapewnia:

ü efekt hydrofobowy (odpychanie cząsteczek 
wody)

ü ochronę przed blaknięciem i zmatowieniem 
lakieru

ü zdecydowanie szybsze mycie auta
ü łatwe utrzymywanie pojazdu w czystości

USŁUGA NAŁOŻENIA POWŁOKI NA LAKIER

2 500 ZŁ NETTO    3 500 ZŁ NETTO
(3 075,00 zł brutto)       (4 305,00 zł brutto)

zabezpieczenie na 3 lata    zabezpieczenie na 5 lat



Aplikacja powłoki na szybę

Zupełnie nowy system powłok – ECHELON 
Clareed, o niezwykłej trwałości hydrofobowości 
i zdolności do rozpraszania kropli wody, która 
gwarantuje doskonałą widoczność co stanowi 
podstawę bezpiecznej jazdy.

Perfekcyjna gładkość powłoki na szybie ma 
jeszcze jedną zaletę – znacznie ogranicza tarcie 
wycieraczek o szybę, co skutkuje ich dłuższą 
żywotnością. Co istotne – powłoka zachowuje 
swoje właściwości nawet do miliona cykli 
wycieraczek.

Perfekcyjna ochrona na lata.

powłoka ochronna

PRZEDNIA SZYBA
250 ZŁ NETTO
(307,50 zł brutto)

powłoka ochronna

WSZYSTKIE SZYBY
500 ZŁ NETTO
(615,00 zł brutto)

ZAPEWNIJ SOBIE
IDEALNĄ WIDOCZNOŚĆ

W KAŻDYCH WARUNKACH.



Aplikacja powłoki na felgi

Powłoka zaprojektowana specjalnie do felg 
aluminiowych.

Felgi z aluminium mają ogromny wpływ na 
wygląd samochodu, są również wyjątkowo 
narażone na „pracę” w nieprzyjaznym 
środowisku i zabrudzenia takie jak smoła czy pył 
hamulcowy. Poza tym wysoka temperatura 
sprawia, że wytwarzany przy hamowaniu brud 
przywiera do felg jeszcze mocniej.

ECHELON for Wheel jest powłoką ochronną 
zaprojektowaną tak, by sprostać tym trudnym 
warunkom. Preparat jest hybrydą specjalnie 
dobranych polimerów, które tworzą na 
powierzchni felgi grubą i trwałą warstwę 
konieczną do zabezpieczenia przed 
zabrudzeniami i ułatwiającą ich czyszczenie.

Perfekcyjna ochrona na lata.

powłoka ochronna

KOMPLET FELG

650 ZŁ NETTO
(799,50 zł brutto)



Aplikacja powłoki na lampy

Powłoki ochronne na reflektory wymagają 
odpowiedniej grubości warstwy, takiej, która 
nada odpowiednią fizyczną ochronę przy 
jednoczesnym mocnym wygładzeniu powierzchni 
niepowodującym żadnych zmatowień czy 
załamań.

Stosowana przez nas powłoka – ECHELON for 
Headlight, przedłuża żywotność oryginalnej 
warstwy ochronnej, ułatwia usuwanie owadów 
oraz innych zanieczyszczeń wpływając tym 
samym na idealny wygląd i przeźroczystość.

Perfekcyjna ochrona na lata.

powłoka ochronna

PRZEDNIE LAMPY

390 ZŁ NETTO
(479,50 zł brutto)



Aplikacja powłoki na listwy 
ozdobne

Białe naloty powstające w wyniku stosowania 
zbyt agresywnej chemii oraz uszkodzenia 
mechaniczne to największe problemy związane 
z wyglądem listew i elementów chromowych, 
które są niezwykle istotne z punktu widzenia 
estetyki całego samochodu.

ECHELON for Metal Trim używany w naszym 
salonie wyłącznie do zabezpieczania listew 
z aluminium lub ze stali nierdzewnej umożliwia 
nałożenie grubej warstwy ochronnej, zachowując 
piękny wygląd części oraz nadając im znakomity 
połysk.

Perfekcyjna ochrona na lata.

powłoka ochronna

LISTWY OZDOBNE

520 ZŁ NETTO
(639,60 zł brutto)



Aplikacja powłoki na 
tapicerkę skórzaną

Jednym z najbardziej wrażliwych materiałów 
używanych we wnętrzu samochodu jest skóra. 
Istnieje wiele różnych typów tapicerek 
wykonanych z naturalnej lub sztucznej skóry, ale 
ich wspólną słabą stroną jest podatność na 
zabrudzenia, co sprawia, że trudno się nimi 
właściwie opiekować. Niestety silne i twarde 
powłoki jak te stosowane do karoserii nie 
sprawdzają się na materiałach skórzanych.

W naszym salonie stosujemy powłoki 
niekrystaliczne o strukturze dopasowanej do 
elastyczności skóry, która zachowuje jej 
naturalną porowatość. Ponadto chroni delikatną 
powierzchnię skóry przed brudem oraz 
czynnikami mechanicznymi.

Perfekcyjna ochrona na lata.

powłoka ochronna

FOTELE

od 650 ZŁ NETTO
(799,50 zł brutto)



Aplikacja powłoki na 
tapicerkę tekstylną 
lub alcantarę

Piękne wnętrza samochodów zachęcają do ich 
utrzymania w nienagannym stanie. Problemem 
w utrzymaniu świeżego wyglądu wnętrza, może 
być jednak wnikanie brudu w tapicerkę, 
zwłaszcza w przypadku jasnych odcieni 
materiałów.

Można temu zapobiec poddając tapicerkę 
impregnacji. Impregnacja tapicerki wytwarza 
niewidzialną i niewyczuwalną powłokę 
chroniącą przed zabrudzeniem. Rozlane płyny 
zbierają się na tapicerce cieczy co zapobiega 
tym samym powstawaniu plam.

Perfekcyjna ochrona na lata.

powłoka ochronna

TAPICERKA
MATERIAŁOWA
LUB ALCANTARA

520 ZŁ NETTO
(639,60 zł brutto)



Perfekcyjna ochrona na lata.

Zewnątrz:
1. Wstępne mycie bezdotykowe karoserii z wnękami
2. Oczyszczanie karoserii ze smoły, żywicy, lotnej rdzy
3. Mycie ręczne zasadnicze rękawicą z owczej wełny i szamponem 
serwisowym ECHELON
4. Nałożenie odpowiednio dobranej odżywki do powłok ECHELON
5. Mycie i doczyszczanie kół i nadkoli
6. Mycie silnika z aplikacją dressingu (jeżeli jest wymagane)
7. Osuszenie całego auta ręcznikiem i sprężonym powietrzem
8. Mycie szyb
9. Aplikacja dressingów na plastiki, opony, gumy i nadkola

Wewnątrz:
1. Odkurzanie wnętrza
2. Wydmuchiwanie sprężonym powietrzem kurzu i brudu
3. Czyszczenie elementów plastikowych
4. Aplikacja dressingu
5. Czyszczenie tapicerki skórzanej
6. Mycie szyb  
7. Aplikacja wybranego zapachu

SERWIS GWARANCYJNY

Nasza powłoka wymaga regularnego serwisowania. W celu 
utrzymania gwarancji na powłokę chroniącą lakier, należy co 12 
miesięcy (lub co 25 tys. km) wykonać zewnętrzny serwis powłoki. 
W ramach usługi przeprowadzone zostanie 9 lub 16 procesów na 
zewnątrz i wewnątrz samochodu:

serwis powłoki

ZEWNĄTRZ
250 ZŁ NETTO
(307,50 zł brutto)

serwis powłoki

ZEWNĄTRZ+WEWNĄTRZ
500 ZŁ NETTO
(615,00 zł brutto)



Perfekcyjna ochrona na lata.



Perfekcyjna ochrona na lata.

Folia ochronna
paint protection film (PPF)

Inną metodą ochrony lakieru jest aplikacja bezbarwnej folii 
ochronnej. To obecnie najskuteczniejsze rozwiązanie dla ochrony 
lakieru przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz chemicznymi. 
Można nimi okleić zarówno cały samochód, jak i wybrane, 
najbardziej narażone na uszkodzenia elementy.

Zarówno szybka jazda autostradą, jak i typowe, miejskie 
użytkowanie samochodu sprzyja powstawaniu odprysków, wżerów, 
otarć czy rys. Prawidłowe zabezpieczenie karoserii wymaga 
zastosowania trwałej powłoki, najlepiej w formie niewidocznej i nie 
zmieniającej struktury lakieru, folii ochronnej.

Dla każdego pojazdu posiadamy specjalnie dopasowane szablony 
odpowiadające konkretnemu modelowi samochodu. Naszym 
Klientom oferujemy Paint Protection Film (PPF), czyli folię, która 
oprócz wspomnianych cech, charakteryzuje się także zdolnością 
samoregeneracji (znikanie drobnych rys) i dożywotnią gwarancją na 
żółknięcie lub pęknięcia spowodowane działaniem UV.

PAKIETY FOLII OCHRONNEJ

BASIC: zderzak, reflektory, lusterka

BIKINI: zderzak, reflektory, lusterka, 1/3 maski, 1/3 błotników, wnęki 
klamek

FULL: zderzak, reflektory, lusterka, maska, błotnik, półka bagażnika, 
wnęki klamek

Oferta obejmuje trzy pakiety oklejania samochodu, a cena 
aplikacji folii ochronnych ustalana jest indywidualnie

w zależności od modelu oraz wybranego pakietu.



Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

ŠKODA LELLEK OPOLE
ul. Opolska 2c
45-960 Opole

tel.: 77 400 70 11
serwis.skoda.opole@lellek.com.pl

www.opole.skoda.lellek.com.pl

godziny otwarcia serwisu ŠKODA:
pon. – pt.  07:00 - 18:00
sob.    08:00 - 14:00

Perfekcyjna ochrona na lata.


