
LAKBESCHERMING

Keiharde lakbescherming  
met 5 jaar garantie



Optimale bescherming
Als je een auto te weinig wast, wordt de lak na 
verloop van tijd ruw en kan vuil zich aan het 
oppervlak hechten. Door de inwerking van vuil, 
zonlicht, insectenresten, vogelpoep et cetera 
ontstaan vlekken en verkleuringen. Je kunt dat op 
jouw Suzuki voorkomen met Suzuki Glasscoat. Deze 
unieke keramische coating hecht zich op moleculair 
niveau aan de lak en vormt een keiharde en duurzame 
‘glazen’ beschermlaag over de auto. De lak is 
daardoor bestand tegen verkleuring en vlekken en 
biedt ook een grotere weerstand tegen krasjes. 

Alleen wassen is voldoende
Een wax- of andere lakbehandeling 
beschermt je Suzuki niet lang. Zo’n behandeling moet je 
bovendien regelmatig (laten) herhalen, met alle kosten 
en gedoe van dien. Met de Suzuki Glasscoat-behandeling 
ben je in één keer voor vijf jaar klaar. De coating wordt 
zelfs sterker naarmate de tijd verstrijkt! Je hoeft je 
Suzuki dus nooit meer in de wax te (laten) zetten. Je 
wast het vuil gewoon weg en je auto glimt weer als 
nieuw. Ook de wasstraat levert geen enkel gevaar 
voor de lak op. Sterker nog: met het eenvoudigste 
wasprogramma wordt jouw Suzuki blinkend schoon.

Je nieuwe Suzuki blijft het mooist als je hem altijd in de garage laat 
staan. Maar je hebt hem natuurlijk gekocht om ermee te rijden en hem te 
gebruiken! Daarom is er nu Suzuki Glasscoat; een keiharde keramische 
coating die de lak van je Suzuki beschermt tegen invloeden van buitenaf 
— gegarandeerd tot maar liefst vijf jaar nadat je Suzuki is behandeld.



Je Suzuki blijft méér waard
Suzuki Glasscoat hoeft maar één keer te worden 
aangebracht. Je krijgt bovendien vijf jaar garantie. 
En verkoop je jouw Suzuki, dan levert hij mét de 
Glasscoat-behandeling meer op dan zonder. Bovendien 
gaat de garantie ook over op de nieuwe koper. Heb of 
koop je een iets oudere Suzuki? Suzuki Glasscoat kan 
worden aangebracht op Suzuki’s tot vijf jaar oud.

Premiumpakket: ook interieurbescherming
Speciaal voor het interieur is er Suzuki-interieur-
bescherming. Vieze broeken of schoeisel, modderige 
dierenpoten, lekkende flesjes, gevallen snoep, 
boterhammen, pakjes drinken ...  
Je bekleding én je humeur zijn ertegen bestand met de 
Suzuki-interieurbescherming. De bekleding en matten 
in jouw Suzuki worden voorzien van een onzichtbare 
hypoallergene laag die een langdurige, slijtvaste 
bescherming biedt tegen alle viezigheid en vlekken.

De voordelen en gemakken 
van Suzuki Glasscoat:
 Beschermt lak en glas
 Beschermt interieurbekleding (premiumpakket)
 Milieuvriendelijk
 Bespaart kosten op dure wasstraatprogramma’s
 Uitgebreid getest en aanbevolen door Suzuki
 Overdraagbare 5 jaar garantie
 Inclusief onderhoudspakket (premiumpakket)



Suzuki Glasscoat-basispakket
We behandelen het exterieur van jouw Suzuki met de Suzuki Glasscoat-lak-
bescherming. Deze unieke keramische glasscoating hecht zich op moleculair 
niveau aan de lak, waardoor een keiharde en duurzame ‘glazen’ beschermlaag 
over je auto wordt gelegd. De lak is daardoor bestand tegen verkleuring, 
vlekken en biedt een verhoogde weerstand tegen krasjes.

Suzuki Glasscoat-premiumpakket
Behalve het exterieur behandelen we ook het interieur van jouw Suzuki. De onzichtbare 
hypoallergene beschermlaag biedt een langdurige, slijtvaste bescherming tegen alle 
viezigheid (niet geschikt voor lederen interieurbekleding). Je ontvangt als extraatje een 
basisonderhouds pakket bestaande uit een fles krachtige shampoo, een fles dryclean, een fles 
speciale vogelpoep- en insectenverwijderaar, een microvezeldoek, een spons en een zeem.

Suzuki Glasscoat-shampoopakket
Om je Suzuki in optimale conditie te houden, is regelmatig 
wassen noodzakelijk. Ook als de auto is behandeld met 
Suzuki Glasscoat. Het shampoopakket bevat alles om je 
auto elke dag te laten stralen: een fles shampoo, een fles 
dryclean, een microvezeldoek, een spons en een zeem.

Drie Suzuki Glasscoat-pakketten

Importeur: B.V. NIMAG
Postbus 77, 4130 EB  Vianen
tel. 0800 - 4789854
www.suzuki.nl/services/glasscoat


