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OYUN DEĞİŞTİREN TEKNOLOJİ : RESTORFX
Restorfx Boya Restorasyon Sistemi Teknolojisi , kimyager olan
Alex ve Nadia Kotyakov öncülüğünde Kanada Vancover de bir
Showroomda başladı. Sektöründe son teknoloji olan RestorFX
2016 DA USA , İngiltere ,Rusya , Mısır ,Hindistan ,Norveç ,
Arjan n , Kore , başta olmak üzere olmak üzere 50 den fazla

ülkede binlerce bayiye sahip oldu .

RestorFX Boya Restorasyon Sistemi
Uzun araş rmalar sonucu sadece RestorFX için üre len kimyasal ürünler boya
restorasyon sisteminde eşsiz sonuçlar yara . Pasta-cila polisaj gibi bilindik
yöntemler hasarları geçici olarak düzel rken, RestorFX kalıcı ve pürüzsüz bir boya
yüzeyi sunar. Boya hasarlarının derinine ulaşan özel ürünler boşlukları kusursuzca
doldurur ve boyayı parlatarak canlandırır.

PASTA CİLASIZ BOYA YENİLEME VE YÜZEY

KORUMADA SON TEKNOLOJİ

AMERİKA' DAN SONRA TÜRKİYE DE
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GÜNEŞ YANIĞI TAMİRİ : Özellikle tavan sacı , motor kaputu ve bagaj kapağı gibi güneşin dik geldiği parçalarda vernik yanıkları
sıkca görülür. RESTORFX ürünleri kullanılarak aracınızda oluşan güneş yanıklarını tamir edebiliyoruz. Klasik boyama işlemi

yapmadan özel tekniklerle yanma esnasında oluşan vernik bozulmalarını onarıyoruz.
Onarım yapılan bölgede mikron ölçümlerde boya kalınlığı çıkmaz ve aracınızda değer kaybı oluşmaz
ÇİZİK TAMİRİ : Yüzeysel veya derin çiziklerin boyama işlemi yapılmadan onarılması imkansız olarak bilinir.
Yapılan rotüş işlemleri ise sadece paslanmayı gecik rir ve görsel olarak hoş olmayan bir görüntü ortaya çıkar.
RESTORFX ürünleri ile çiziklerin tamiri tam olarak mümkündür. İşlem sonrası onarılan parçadaki çizik tamamen

kaybolur ve bir boyama kalınlığı oluşmaz. Değer kaybı önlenir.

TAŞ VURUĞU TAMİRİ : Özellikle motor kaputu bölgesinde oluşan taş vuruğu hasarları çirkin bir görüntü ortaya çıkarmaktadır.
Vernik ve boyanın zarar görmesi ile birlikte oluşan hasarlarınızı klasik boyama işlemi yapmadan giderebiliyoruz .
RESTORFX ürünleri kullanarak taş vuruk hasarlarınızın tamamen kaybolur.

KUŞ PİSLİĞİ TAMİRİ : Tıpkı güneş yanığı gibi kuş pislikleri de aracınızın vernik tabakasını yakarak bozulmuş bir boya
görüntüsü oluşturur. RESTORFX ürünleri ile bu hasarları boyama işlemi yapmadan onarabiliyoruz.

FAR YÜZEY TEMİZLİĞİ : Zamanla oluşan far yüzey kirlenmeleri, kararmalar hem kötü bir görüntü oluşturur hem de görüş
mesafenizi olumsuz yönde etkiler. RESTORFX ürünleri ile farlarınızı ilk günkü durumuna ge riyoruz. Üstelik özel vernikleme işlemi ile
tekrar kararmaları önlüyoruz.

İÇ DÖŞEME TEMİZLİĞİ : RESTORFX ürünleri ile kumaş , deri , vinly temizliği özel ekipmanlarla yapılıyor. Hijyenik bir araç içi sağlık ve
görüntü açısından oldukça önemlidir. An bakteriyel uygulama hem kaliteli bir iç temizlik yapar hem de kirlenmeleri gecik rir.

SERAMİKTE
YENİ DÖNEM
BA Ş L I YO R

SERAMİK KAPLAMA UYGULAMASIDIR

DÜNYANIN EN KALİTELİ ÜRÜNLERİNİ KULLANARAK ARACINIZA UYGULAMA YAPIYORUZ
ZOR ÇİZİLEN , GÜNEŞ YANIĞI VE KUŞ PİSLİKLERİNDEN UZUN SÜRELİ OLARAK ETKİLENMEYEN YAPISI İLE EMSALSİZDİR

AUTOMİNİ

MİNİ ONERIM SİSTEMLERİ

Yama boya ve boyasız
onarım sistemi

BOYASIZ HASAR ONARIMI : Bazı hasarlarınız boya işlemi yapılmadan onarılabilir. Klasik dolu yağışı hasarları göçük çıkartma tekniği ile onarılabilir.
Ayrıca BO – HOSS ( Boyasız Hasar Onarımı ) tekniği ile büyük çaplı hasarlarınız da boyama işlemi yapılmadan özel tekniklerle onarılabilir.
AUTOMİNİ markası adı al nda bu p hasarlarınızı onarabiliyor ve değer kaybını önlüyoruz.

YAMA BOYA TAMİRİ : Küçük çaplı hasarlarınızı kaporta işlemi yaparak onarabiliyoruz.
Ancak parçanın tamamını boyamadan ve klasik vernik işlemi uygulamadan tamira gerçekleş riyoruz.
Bu hem hasarınız onarılıyor hem de tamir gören parça boyanmış sını na girmiyor .
Aracınız değer kaybına uğramıyor.

JANT TAMİRİ : jant yüzey tamiri ve boyama işlemi .
Tamir ve boyama sonrasında RESTOR FX uygulaması ile
özel bir vernikleme işlemi yapılarak jant yüzeyine koruma yapılmış olur.
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