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كارتيجــا شــركة أمريكيــة متخصصــة فــي خدمات ومنتجــات العناية 
بالســيارات، األفــام، الحمايــة، التغليــف الزجاجــي وغير ذلك.

نحــن نقــدم خدماتنــا لجميــع أنــواع الســيارات مســتخدمين الطــرق 
المبتكــرة ومــن منطلــق فهــم علمــي عميــق لجميــع المــواد 
ومــا  عــام  بشــكل  بالســيارات  بالعنايــة  المتعلقــة  والعمليــات 
يتناســب مــع ســيارتك بشــكل خــاص، لنقــدم لــك حمايــة مطلقــة 
ولمعــان ال مثيــل لــه مــن خــال خدماتنــا المتخصصــة فــي هــذا 

المجــال. 

المختصــون فــي كارتيجــا يتميــزون بالخبــرة العاليــة، فنحــن نقــّدر 
قيمــة ســيارتك لذلــك نتعامــل معهــا بحــرص واهتمــام ونقّدرهــا 

تمامــا كمــا تفعــل أنــت.

تبقــى ســيارتك دائمــا  التزامنــا برضــى عمائنــا يحتــم علينــا أن 
كالجديــدة.

من نحن

A U T O  D E T A I L I N G  E X P E R T S
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نحن نعد دائًما
أن نعاملك كأحد أفراد العائلة.

أن نعتني بسيارتك وكأنها سيارتنا.

أن نكون المركز المفضل لديك.

أن يكون الصدق والشفافية أساس تعاملنا.

.
ً
أن نكون روادا في مجال العناية بالسيارات عالميا

أن نقــدم أفضــل المنتجــات المبتكــرة والجــودة العاليــة التــي 
تحافــظ علــى قيمــة ســيارتك.

رؤيتنا

رسالتنا
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العنايـة الممـــــيزة
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الباقة الذهبية
تحتوي هذه الباقة على 23 خطوة

الغسل بشامبو متعادل الحمضية باستخدام طريقة السطلين. 

غسل وتنظيف أقواس العجات، تلميع الكفرات بجل طويل األمد.

تكنيس داخلي، تنظيف من الغبار وتنظيف وحماية لوحة العداد، 
واألبواب من الداخل وجميع التفاصيل الداخلية. 

طبقة من مانع التسرب + طبقة من البخاخ الشمعي لحماية إضافية.

دلــل ســيارتك مــع العنايــة المميــزة مــن كارتيجــا التــي تمنــح ســيارتك 
أقصــى لمعــان وتعالجهــا بلطــف بــدءا مــن اســتخدامنا لميــاه نقيــة من 
محطــة كارتيجــا لتنقيــة ومعالجــة الميــاه لغســل ســيارتك، واســتخدام 
طــرق ومنتجــات خاصــة إلزالة االوســاخ المتراكمة والخدوش الســطحية.  

هــذه الباقــة تتضمــن 23 خطــوة. انهــا عنايــة معقــدة وطويلــة األمــد 
التكنيــس  عميــق،  تنظيــف  الخارجــي،  الســطح  علــى  العمــل  تتضمــن 

والحمايــة. الداخلــي 

بالمــادة  الطــاء  حمايــة  والخــارج،  الداخــل  مــن  الزجــاج  تنظيــف  ســيتم 
الكثيــر. ذلــك  وغيــر  التســرب  مانــع  أو  الواكــس  ســواء  المختــارة 

العناية المميزة

مدة العمل: ٤ ساعات
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الباقة الفضية
 تحتوي هذه الباقة على 13 خطوة

الغسل بشامبو متعادل الحمضية باستخدام طريقة السطلين. 

غسل وتنظيف أقواس العجات، تلميع الكفرات.

تكنيس داخلي، إزالة الغبار. 

رش البخاخ الشمعي الضفاء المظهر الامع.

كارتيجــا،  فــي  العميــق  التنظيــف  لخدمــة  البدايــة  تعتبــر  الفضيــة  الباقــة 
تحتــوي علــى 13 خطــوة متضمنــة اســتخدام الرغــوة لكامــل الســيارة مــن 
الخــارج قبــل غســلها، تنظيــف الجنــوط، التكنيــس الداخلــي وإزالــة الغبــار. 

بالرغــم أن هــذه الباقــة أساســية ولكــن يســتغرق فريــق كارتيجــا  ســاعتين 
لغســيل وتنظيــف ســيارتك.

إنها ليست خدمة تنظيف عادية لسيارتك.

العناية المميزة

مدة العمل: ٤ ساعات
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معالجة الروائح والتعقيم
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عالج الروائح الغير مستحبة
فنّيوو كارتيجا يستخدمون التكنولوجيا المبتكرة إلزالة الروائح الغير مستحبة

المتخصــص  الروائــح  الروائــح جــدا قويــة وعنيــدة، وفقــط معالــج  تكــون  فــي بعــض األحيــان 
منهــا. التخلــص  يســتطيع 

التطبيــق،  قبــل  الســليم  التنظيــف  بعمليــة  مصحوبــة  األوزون  عاجــات  الحــاالت،  هــذه  فــي 
ســيارتك.  مــن  القويــة  الروائــح  إلزالــة  المبتكــرة  التكنولوجيــا  باســتخدام 

التخلص من الروائح القوية التي يسببها التدخين، بقع الحيوانات، 
روائح الطعام وغير ذلك.

تدمير الروائح عن طريق التفاعل الكيميائي.

قتل البكتيريا والتخلص من العفن.

استعادة رائحة السيارة الجديدة لسيارتك.

x

x

التعقيم

تتراكــم الجراثيــم والبكتريــا فــي الســيارة مــن الداخــل خاصــة فــي المقــود وحــزام األمــان وذراع 
ناقــل الحركــة، وبذلــك تصبــح أكثــر عرضــة لإلصابــة باالمــراض. تعقيــم ســيارتك فــي كارتيجــا 

يخلصــك مــن 99% مــن الجراثيــم.

معالجة الروائح والتعقيم

مدة العمل: ٤ ساعات

مدة العمل: ساعة واحدة
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تصحيح الطالء »التلميع«
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الباقة البالتينية
هذه الباقة هي األفضل في خدمات العناية بالسيارات

هــذه الباقــة هــي األفضــل علــى االطــاق، ســتندهش عندمــا تــرى النتائــج 
مهمــا كانــت حالــة الســيارة ســتصبح الســيارة أفضــل ممــا كانــت عليــه حتــى 

وهــي جديــدة.

مخلفــات  التأكســد،  الغســيل،  دوائــر  و  الخــدوش  جميــع  بإزالــة  ســنقوم 
أخــرى.  عيــوب  وأي  المــاء  قطــرات  عامــات  الطيــور، 

يتــم اســتخدام مــن ثــاث الــى خمــس مراحــل فــي عمليــة تصحيــح الطــاء 
وبالطبــع يعتمــد علــى لــون الطــاء وكثافــة الكليــر كــوت ) األلــوان الغامقــة 
مــع طــاء صعــب ســتأخذ وقتــا أطــول( ســيتم اســتخدام جهــاز التلميــع مــن 

50 الــى 65 ســاعة.

ســيتم تصحيــح الطــاء بنســبة 99%. فــي هــذه الباقــة جميــع التفاصيــل 
ســيتم االعتنــاء بهــا، ســيتم تنظيــف الجلــود وتهيئتهــا وحمايتهــا بمنتــج 
ســيتم  تــوب  ســوفت  ســيارتك  كانــت  اذا  بــرو.  دايمونــد  كارتيجــا  الحمايــة 
االعتنــاء بذلــك أيضــا وتنظيفــة وتطبيــق مانــع التســرب. ســيتم االعتنــاء بآثــار 
ضربــات الحصــى الكتمــال مظهــر الســيارة كامــا وســيتم اقتــراح خيــار توصيــل 

ســيارتك بشــاحنة نقــل خاصــة مــن والــى مركــز كارتيجــا.   

نانــو  كارتيجــا  مــن  طبقتيــن  الباتينيــة  الباقــة  تتضمــن  فائقــة  لحمايــة 
ســيراميك الــذي يتميــز بقــوة تحمــل عاليــة، مغلفــة بطبقتيــن مــن حمايــة 

 .NHPC هيدروفوبيــك  النانــو 

انها باقة رائعة وننتائج مبهرة.

15 مرحلة غسيل باستخدام طريقة استخدام السطلين، سيتم تنظيف 
وتلميع المكينة لجعلها تبدو كالجديدة.

سيتم التخلص من جميع عامات الدوائروالخدوش الصعبة والعيوب 
عن طريق ثاث الى خمس مراحل لتصحيح الطاء بنسبة %99.

تتضمن هذه الباقة أيضا تصحيح ضربات الحصى.

استخدام البريميوم كاي بار إلزالة األوساخ المتراكمة من سطح السيارة.

تطبيق منتج الحماية الخاص بكارتيجا لجميع العجات، داخلية السيارة، 
الجلد، القماش، الديكورات، الزجاج، السقف باإلضافة لطبيقتين من كارتيجا 

.NHPC دايموند برو للسيارة من الخارج + طبقتين من منتج كارتيجا

شاحنة نقل خاصة لتوصيل السيارة من وإلى المركز.

تصحيح الطاء »التلميع«

مدة العمل: 80 ساعة
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15 مرحلة غسيل باستخدام طريقة السطلين، سيتم تنظيف وتلميع 
المكينة لجعلها تبدو كالجديدة.

ســيتم التخلــص مــن جميــع عامــات الدوائروالخــدوش الصعبــة والعيــوب عــن 
طريــق ثــاث مراحــل لتصحيــح الطــاء بنســبة %90.

استخدام البريميوم كاي بار إلزالة األوساخ المتراكمة من سطح السيارة.

ســيتم تطبيــق طبقــة مــن الواكــس البرازيلــي العالــي الجــودة كارنوبــا فــوق 
طبقــة مانــع التســرب المتيــن لحمايــة إضافية،أيضــا جميــع األجــزاء الداخليــة 

ســيتم تنظيفهــا،  تهيئتهــا وحمايتهــا. 

الباقة الذهبية
مع هذه الباقة ستتمكن من استعادة المظهر الجديد لسيارتك

تصحيح الطاء »التلميع«

تتضمــن هــذه الباقــة مــن مرحلتيــن الــى ثــاث مراحــل مــن عمليــة تصحيــح الطــاء، تعتمــد 
المراحــل علــى اللــون وكثافــة الكليــر كــوت ) األلــوان الغامقــة مــع طــاء صعــب ســتأخذ وقتــا 
ــات وأقــراص  أطــول( للســيارات ذات الطــاء الغامــق والطــاء الصعــب يجــب اســتخدام مركب
تلميــع بمواصفــات أعلــى. ســيتم تنظيــف الجلــد ومعالجتــه وحمايته، ســيتم تنظيــف المحرك 

واذا كانــت ســيارتك ســوفت تــوب ســتتم العنايــة بذلــك أيضــا.

ســيتم تطبيــق العديــد مــن طبقــات الواكــس ومانــع تســرب عالــي الجــودة لحمايــة فائقــة 
لجميــع أجــزاء الســيارة.

ســيتم اســتخدام جهــاز تصحيــح الطــاء مــن 25 الــى 40 ســاعة وذلــك ســيحقق تصحيحــا 
بنســبة %90. للطــاء 

مدة العمل: 56 ساعة
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الباقة الفضية 
ستستعيد الحالة المتوقعة لطاء سيارتك

ــات التــي تعانــي مــن بعــض العيــوب  تــم تصميــم الباقــة الفضيــة للمركب
مثــل عامــات الدوائــر والخــدوش الناتجــة عــن الغســيل الســيء للســيارة 
ســواء كان يدويــا أو اوتوماتيكــي وبالتالــي أصبــح مظهرهــا باهــت وقديــم، 
أو الخــدوش واالحتــكاكات التــي تحــدث فــي مواقــف الســيارات وأيضــا عامــات 

بقــع المــاء ومخلفــات الطيــور.

كل مــاكان لــون ســيارتك داكنــا كل مــا أصبــح مــن الواضــح رؤيــة هــذه العيــوب وبالرغــم 
مــن ان األلــوان الفاتحــة ال تبــرز فيهــا تلــك العيــوب مثــل األلــوان الغامقــة اال أن العيــوب 

بالطبــع مازالــت موجودة.

ــر كــوت،  ســتحتاج الســيارة لمرحلتيــن تصحيــح طــاء وذلــك يعتمــد علــى اللــون وكثافــة الكلي
المرحلــة األولــى ســيتم إزالــة  العيــوب الظاهــرة علــى الســطح، فــي المرحلــة األخيــرة ســيتم 

اضفــاء أقصــى لمعــان للطــاء.  

بهــذه الباقــة ســنحقق تصحيحــا للطــاء بنســبة 85% علــى األقــل وسنســتعيد الحالــة المتوقعــة لطــاء 
سيارتك. 

15 مرحلة غسيل باستخدام طريقة السطلين، سيتم تنظيف وتلميع المكينة لجعلها تبدو 
كالجديدة.

ســيتم التخلــص مــن جميــع عامــات الدوائروالخــدوش الصعبــة والعيــوب عــن طريــق ثــاث 
مراحــل لتصحيــح الطــاء بنســبة %90.

استخدام البريميوم كاي بار إلزالة األوساخ المتراكمة من سطح السيارة.

ســيتم تطبيــق طبقــة مــن الواكــس البرازيلــي العالــي الجــودة كارنوبــا فــوق طبقــة مانــع 
التســرب المتيــن لحمايــة إضافية،أيضــا جميــع األجــزاء الداخليــة ســيتم تنظيفهــا،  تهيئتهــا 

وحمايتهــا. 

تصحيح الطاء »التلميع«

مدة العمل: ٤0 ساعة
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باقة السيارة الجديدة
يتضمن تنقية وتنظيف الهيكل الخارجي للسيارة و تلميعها وغير ذلك الكثير

عندمــا تقــوم بشــراء ســيارة جديــدة قــد تتوقــع أن طــاء ســيارتك خــال مــن العيــوب ولكــن هــذا نــادر جــدا، عنــد اســتام ســيارتك فانــك 
تقــوم بنظــرة ســريعة علــى كامــل الســيارة لفحــص األضــرار البــارزة ولكــن الحمــاس الطبيعــي قــد يعميــك مــن النظــر عــن كثــب الكتشــاف 

العيــوب ولألســف اليوجــد عامــة تجاريــة محصنــة عــن ذلــك.         

ــة  ــدو جيــدة لعــدد مــن الغســات عــن طريــق تعبئ ــة الطــاء المقدمــة فــي المعــارض عــادة قــد تجعــل ســيارتك تب خدمــة حماي
واخفــاء العيــوب الصغيــرة، ولكــن الخــدوش الســطحية الطفيفــة والدوائــر والعامــات ســتظهر تدريجيــا مــرة أخــرى.

باقــة درع الحمايــة مــن كارتيجــا تتضمــن تنقيــة وتنظيــف الهيــكل الخارجــي للســيارة وبعــد ذلــك تلميعهــا اذا كانــت بحاجــة 
التلميــع وذلــك إلزالــة الدوائــر والتشــوهات التــي عــادة ماتكــون موجــودة فــي الســيارة الجديــدة.

 مــا تبرهــن هــذه الخدمــة التحســن الكبيــر والملحــوظ لحالــة طــاء الســيارة حتــى وان كانــت قــد أتــت مباشــرة مــن 
ُ
 دائمــا

عنــد الوكالــة. ســتتم حمايــة الطــاء بعــد ذلــك بمانــع تســرب متيــن وبالواكــس وذلــك لحمايــة الطــاء لمــدة أطــول. 

15 مرحلة غسيل باستخدام طريقة السطلين.

استخدام كاي بار رقيق جدا إلزالة األوساخ المتراكمة من سطح السيارة.

مرحلة واحدة من عملية تصحيح الطاء وذلك إلزالة عامات الدوائر والخدوش 
الطفيفة من أجل الحصول على مظهر رائع للطاء ولدعم ترابط الشمع ومانع 

التسرب.

ســيتم تطبيــق طبقــة واحــدة مــن مانــع تســرب عالــي الجــودة باإلضافــة إلــى طبقــة مــن 
  .

ً
شــمع بريميــوم  كارنوبــا البرازيلــي لحمايــة تــدوم طويــا

تصحيح الطاء »التلميع«

مدة العمل: 2٤ ساعة
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التلميع الداخلي



14

الباقة البالتينية
والدعاســات  واألرضيــات  للمقاعــد  وشــامل  عميــق  تكنيــس 

للشــنطة  باإلضافــة  الضيقــة  واألماكــن  والفتحــات 

يتم ترطيب الجلود بمواد مخصصة عالية الجودة.

التنظيــف بالبخــار لجميــع األســطح لتعقيمهــا والتخلــص مــن 99.9% مــن الجراثيــم 
ــا. والبكتري

بمكنســة  المفروشــات  وجميــع  األرضيــة  والدعاســات  الســجاد  غســل 
المخصــص. والشــامبو  الحــار  بالمــاء  الغســل 

تتــم معالجــة أطــراف األبــواب المطاطيــة بمــواد تحمــي مــن األشــعة الفــوق بنفســجية البقائهــا 
مرنــة والمحافظــة علــى ســامتها.

بالشــامبو  والغســل  الغبــار  الزالــة  مخصصــة  وفــرش  المضغــوط  الهــواء  مســدس  اســتخدام 
التابلــوه، لوحــة المفاتيــح، العــدادات، حامــل األكــواب، منافــذ التهويــة،  ومســح داخــل الفينيــل، 

التفاصيــل. بجميــع  ذلــك  وغيــر  األبواب،الجيــوب، 

باســتخدام  فائقــة  بعنايــة  الجلــود  وتنظيــف ســطح  تهيئــة وغســل  يتــم 
المخصصــة. المنتجــات  أفضــل 

التلميع الداخلي

مدة العمل: ١6 ساعة
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الباقة الذهبية
والدعاســات  واألرضيــات  للمقاعــد  وشــامل  عميــق  تكنيــس 

للشــنطة  باإلضافــة  الضيقــة  واألماكــن  والفتحــات 

التنظيــف بالبخــار لجميــع األســطح لتعقيمهــا والتخلــص مــن 99.9% مــن الجراثيــم 
ــا. والبكتري

بمكنســة  المفروشــات  وجميــع  األرضيــة  والدعاســات  الســجاد  غســل 
المخصــص. والشــامبو  الحــار  بالمــاء  الغســل 

تتــم معالجــة أطــراف األبــواب المطاطيــة بمــواد تحمــي مــن األشــعة الفــوق بنفســجية البقائهــا 
مرنــة والمحافظــة علــى ســامتها.

بالشــامبو  والغســل  الغبــار  الزالــة  مخصصــة  وفــرش  المضغــوط  الهــواء  مســدس  اســتخدام 
التابلــوه، لوحــة المفاتيــح، العــدادات، حامــل األكــواب، منافــذ التهويــة،  ومســح داخــل الفينيــل، 

التفاصيــل. بجميــع  ذلــك  وغيــر  األبواب،الجيــوب، 

باســتخدام  فائقــة  بعنايــة  الجلــود  وتنظيــف ســطح  تهيئــة وغســل  يتــم 
المخصصــة. المنتجــات  أفضــل 

التلميع الداخلي

مدة العمل: ١6 ساعة
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تلميع الجنوط
استعد حالة جنوط سيارتك كالجديدة مع خدمة تلميع الجنوط من كارتيجا.

التلميع الداخلي

مدة العمل: ٣ ساعات
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تلميع المكينة
تخلص من األوساخ المتراكمة واستعد حالة مكينة سيارتك كالجديدة.

التلميع الداخلي

مدة العمل: ساعة واحدة
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الصنفرة
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الباقة األلماسية
 لدى كارتيجا

ُ
هذه الباقة المميزة متواجدة حصريا

هــذه الباقــة هــي األنســب لتحقيــق المثاليــة، اذا كنــت ترغــب بأفضــل نتيجــة علــى 
االطــاق فهــذه الباقــة هــي االختيــار األمثــل.

ســتتم صنفــرة الســيارة بالكامــل باســتخدام أربعــة أنــواع مــن ورق الصنفــرة، ســتتم 
صنفــرة الحــواف والتخلــص مــن مظهــر قشــر البرتقــال مــن كامــل الســيارة، انهــا عمليــة 
مجهــدة ويدويــة وتســتغرق عــدة أســابيع إلنهائهــا. بعــد االنتهــاء مــن الصنفــرة يجــب 
أن تخضــع الســيارة  مــن ثــاث الــى خمــس مراحــل مــن التلميــع إلضفــاء مظهــر خالــي مــن 

العيــوب والمــع كالمــرآة لكامــل الســيارة. 

لحمايــة فائقــة تتضمــن الباقــة األلماســية للصنفــرة خطــوة أخيــرة وهــي تطبيــق طبقتيــن مــن 
كارتيجــا دايمونــد ألتــرا والــذي يعتبــر األقــوى متانــة علــى االطــاق.

صنفرة السيارة بالكامل باستخدام أربعة أنواع من ورق الصنفرة.

إزالة جميع عامات قشر البرتقال والعيوب من كامل السيارة.

من ثاث الى خمس مراحل تلميع للحصول على سيارة المعة كالمرآة.

حماية السيارة بالكامل من الداخل والخارج بكارتيجا نانو سيراميك جاس.

الصنفرة

مدة العمل: 99 ساعة
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خدمة حسب الحالة، مناسبة للصنفرة الجزئية بسعر مناسب.

الصنفرة باستخدام أربعة أنواع من ورق الصنفرة.

إزالة العيوب ومظهر قشر البرتقال من الجزء المتضرر.

التلميع للحصول على طاء المع وخالي من العيوب.

باقة حسب الطلب
هذه باقة التوفير إلزالة مظهر قشرة البرتقال والمزيد

الخــدوش  مــن  للتخلــص  مناســبة  الحالــة،  حســب  الخدمــة  تقــدم 
العميقــة، عيــوب الطــاء، أو بقعــة لــم يتــم التخلــص منهــا بالتلميــع.

اذا لــم تكــن ترغــب بعمــل صنفــرة لســيارتك بالكامــل، هــذه الخدمــة 
ســتكون مناســبة وبســعر معقــول إلزالــة مظهــر قشــر البرتقــال مــن 
أي جــزء مــن الســيارة للحصــول علــى ســيارة المعــة كالمــرآة وبــدون 

عيوب. 

الصنفرة

مدة العمل: 2٤ ساعة
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التغليف الزجاجي بتقنية النانو سيراميك
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الباقة البالتينية
هذه الباقة هي األفضل على االطاق في الحماية بالغاف الزجاجي 

ســيارتك  ســتغطي  ألتــرا  دايمونــد  كارتيجــا 
بالغــاف الزجاجــي الــذي يعــزز جميــع األلــوان. 
األســود ســيبدو أعمــق وأكثــر ســوادا، األحمــر 
ســيزدهر بانعكاســات مشــرقة األبيــض والفضــي 

الزجــاج. فــي  مغمــوس  وكأنــه  ســيظهر 

دايمونــد ألتــرا ســتجعل ســيارتك المعــة وبراقــة 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى، خاصيــة خرزية قطرات 
المــاء علــى الســطح والتنظيــف الذاتــي ســتجعل 

مظهــر ســيارتك رائعــا بيــن الغســلة واألخــرى.

ســتغنيك دايموند ألترا عن تكرار غســيل الســيارة 
ألنهــا محميــة، وســوف تقــاوم األوســاخ، البقــع 
الطريــق  وحصــى  ملوثــات  الغبــار،  الدهنيــة، 

وبذلــك يصبــح مــن الســهل العنايــة بهــا.

حماية فائقة لكامل السيارة.

األقمشة الداخلية، الجلود والعداد جميعها ستتم العناية بها وحمايتها.

إطار الكفرات، الجنوط، الديكورات والزجاج جميعها ستتم حمايتها بطبقة من منتج 
كارتيجا سيراميك جاس.

تغليف هيكل السيارة من كارتيجا دايموند ألترا )ضمان مدى الحياة(.

التغليف الزجاجي بتقنية النانو سراميك

ضمان 10 سنوات.
�א������� 
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مدة العمل: 2٤ ساعة
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إطار الكفرات، الجنوط، الديكورات والزجاج جميعها ستتم حمايتها بطبقة 
من منتج كارتيجا سيراميك جاس.

األقمشة الداخلية، الجلود والعداد جميعها ستتم العناية بها وحمايتها.

حماية مطلقة لكامل السيارة.

تغليف هيكل السيارة بكارتيجا دايموند ألترا )ضمان 6 سنوات(.

الباقة الذهبية
حماية مطلقة لكامل السيارة

  NHPC ســتحصل علــى طبقــة حمايــة دائمــة علــى ســطح ســيارتك مــع طبقــة حمايــة النانــو هيدروفوبيــك
ودايمونــد بــرو لتعطــي الســيارة الملمــس الناعــم الحريــري ومنظــر شــديد اللمعــان.

ماحظــة: تطبيــق الدايمونــد بــرو يجــب أن يكــون علــى طــاء خالــي مــن العيــوب وذلــك يعنــي أن الســيارة يجــب 
أن تخضــع أوال لعمليــة تصحيــح الطــاء مــن قبلنــا.

التغليف الزجاجي بتقنية النانو سراميك

ضمان 6 سنوات.
�א������� 

5
��א� ��������

مدة العمل: 2٤ ساعة
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الباقة الفضية
مع هذي الباقة ستحمي طاء سيارتك لفترة زمنية طويلة 

طبقــة كارتيجــا ســتحمي الطــاء المعالــج لفتــرة زمنيــة طويلــة. مــع التطبيــق الصحيــح للغــاف 
الزجاجــي بتقنيــة النانــو ســيراميك ســتحصل علــى بريــق ولــون أخــاذ ولــن تصبــح بحاجــة لعنايــة 
ســيارتك وصيانتهــا مثلمــا كنــت نظــرا لخاصيــة الســطح الذكيــة التــي تحتــاج لعــدد تنظيــف أقــل 
وجهــد أقــل فــي التنظيــف، مــع اتبــاع العنايــة الازمــة بعــد تطبيــق  الغــاف الزجاجــي بتقنيــة 

النانــو ســيراميك، ســتدوم حمايــة كارتيجــا مــن عــدة أشــهر إلــى ســنوات.

حماية مطلقة لكامل السيارة.

األقمشة الداخلية، الجلود والعداد جميعها ستتم العناية بها وحمايتها.

إطار الكفرات، الجنوط، الديكورات والزجاج جميعها ستتم حمايتها بطبقة 
من منتج كارتيجا سيراميك جاس.

تغليــف هيــكل الســيارة بكارتيجــا دايمونــد ألتــرا 
)  ضمــان 3 ســنوات(.

التغليف الزجاجي بتقنية النانو سراميك

ضمان 3 سنوات.
�א������� 

5
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مدة العمل: 2٤ ساعة
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 نانو سيراميك داخلي
طبقــة رقيقــة غيــر مرئيــة تغطــي داخليــة ســيارتك والمقاعــد ســواء كانــت مــن الجلــد او القمــاش، تحمــي داخليــة الســيارة 
مــن التلــف نتيجــة التغيــرات فــي درجــة الحــرارة ومــن األكســدة الناتجــة عــن تلــف األشــعة الفــوق بنفســجية ممــا يعــزز 
مــن المتانــة والجاذبيــة ألظــول فتــرة ممكنــة وأيضــا مضــاد للمــاء والصــدأ ويعمــل علــى عــزل الرطوبــة والهــواء والحــرارة 

والعناصــر البيئيــة األخــرى.
هــذه الخــواص توفــر المــال والجهــد فــي تنظيــف داخليــة الســيارة ألنــه يقلــل مــن نمــو البكتريــا والكائنــات الدقيقــة 

والتصاقهــم.

التغليف الزجاجي بتقنية النانو سراميك

ضمان سنة واحدة.
�א������� 

5
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مدة العمل: ٣ ساعات
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»PPF« درع الحماية
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»PPF« باقة درع الحماية
 درع الحماية من كارتيجا هو األفضل على االطاق في العالم

نحــن نســتخدم فقــط افضــل المــواد بنــاء علــى تقنيــة النانــو. الكليــر كــوت المميــز فــي الفيلــم ال 
يمنــع فقــط الفيلــم مــن أن يتغيــر لونــه بســبب التلــوث واألشــعة الفــوق بنفســجية وانمــا أيضــا 

يعالــج نفســه مــن دوائــر الغســيل والخــدوش الطفيفــة التــي تظهــر بســبب الغســل والتنشــيف 
واالســتخدام اليومــي للســيارة فــي غضــون دقائــق مــع حــرارة الشــمس أو الكــراج لتتــرك ســيارتك 

نظيفــة ومحميــة وكأنهــا جديــدة.

الطبقــة الخارحيــة مــن الكليــر كــوت تتميــز بخاصيــة الهيدروفوبيــك وهــذا يعنــي أنــه ضــد المــاء مثــل 
الواكــس وهــذا يســهل عمليــة التنظيــف ويصبــح مــن الصعــب علــى الطيــن واألوســاق االلتصــاق بســطح 

السيارة.

درع الحمايــة مــن كارتيجــا يتميــز بحمايــة عاليــة، غيــر مرئــي، طويــل األمــد، شــديد اللمعــان، متانــة عاليــة، 
وضــد االصفــرار.

ا لسيارتك.
ً

يــزود الــدرع حمايــة ضــد األشــعة الفــوق درع الحماية األكثر تميز
البــاب والحصــى. بنفســجية، ضربــات 

كامل السيارة ستتم حمايتها بدرع شفاف بخاصية 
المعالجة الذاتية، يعالج نفسه من الدوائر والخدوش.

ضمان 10 سنوات.
�א������� 

5
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»PPF« درع الحماية

مدة العمل: ٤0 ساعة
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 »PPF« درع الحماية
لمقدمة السيارة

 »PPF« درع الحماية
لربع مقدمة السيارة

»PPF« درع الحماية

باقة درع الحماية »PPF« مطفي

مدة العمل: ٤0 ساعة

مدة العمل: يوم واحد

مدة العمل: يوم واحد
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العزل الحراري »التظليل«
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الباقة البالتينية
بريلينس سيريز من كارتيجا سمارت شيلد بتقنية النانو

متاحــة بدرجــات لــون مختلفــة، تعتبــر هــذه األفــام األعلــى فــي الكفــاءة بيــن جميــع أفــام ســيراميك الهايبريــد بتقنيــة 
النانــو الموجــودة فــي الســوق، تــم تصنيعهــا بخــواص عاكســة ممتــازة، هــذه األفــام تصــد حتــى 87% مــن األشــعة 

 80% مــن الطاقــة الشمســية.  
ً
الحمــراء وتقريبــا

أفام سبوتر هايبريد بتقنية النانو بعدة طبقات وكفاءة عالية.

متوفرة بدرجات لون مختلفة.

قدرة عالية لصد األشعة الحمراء والحرارة.

ر وتغير اللون.
ُّ

ضمان 10 سنوات من التقش �א������� 

10
��א� ��������

العزل الحراري »التظليل«

مدة العمل: ٤ ساعات
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الباقة الذهبية
متوفرة بدرجات لون مختلقة، تصد حتى 99% من االشعة الفوق بنفسجية

البلــوك ســيريز مــن أفــام كارتيجــا نانــو تيكنولوجــي. متوفــر بدرجــات لــون مختلفــة، تعتبــر هــذه 
األفــام ضمــن التصنيــف المتوســط مــن أفــام تظليــل  كارتيجــا ســمارت شــيلد تكنولوجــي توفــر 
حمايــة بنســبة 99% مــن األشــعة الفــوق بنفســجية، هــذه األفــام توفــر نســبة حمايــة مــن 

األشــعة تحــت الحمــراء والحــرارة أعلــى مــن الشــيد ســيريز. 

ر وتغير اللون.
ُّ

استثمار رائع لسيارتك مع وجود ضمان 10 سنوات من التقش

استثمار ممتاز مع نتائج رائعة

متوفر بدرجات لون مختلفة

ر وتغير اللون
ُّ

ضمان 10 سنوات من التقش
�א������� 

10
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$$
$

العزل الحراري »التظليل«

مدة العمل: ٤ ساعات
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الباقة الفضية
كفاءة عالية وتكلفة مناسبة، الباقة األساسية 

لمجموعة أفام التظليل سمارت شيلد تكنولوجي من كارتيجا

شــيد ســيريز مــن أفــام كارتيجــا ســمارت شــيلد تكنولوجــي، متوفــرة بدرجــات لــون مختلفــة، 
هــذه األفــام األساســية ذات كفــاءة عاليــة وســعر مناســب. الحمايــة ضــد أشــعة الشــمس 
فــي هــذه الباقــة تصــل الحمايــة مــن أشــعة الشــمس إلــى 99% ، حــل جيــد وفعــال للتظليــل 

االقتصــادي لســيارتك مــع ضمــان خمــس ســنوات مــن التقشــر وتغيــر اللــون.

كفاءة عالية واقتصادية.

متوفر بدرجات لون مختلفة.

ر وتغير اللون.
ُّ

ضمان 5 سنوات من التقش
�א������� 
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$$
$

العزل الحراري »التظليل«

مدة العمل: ٤ ساعات
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حماية الزجاج األمامي
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حماية الزجاج األمامي
 علــى صــد الرمــل والحصــى ويقلــل مــن ســطوع الضــوء 

ً
حافــظ علــى قيمــة ســيارتك مــع درع حمايــة الزجــاج األمامــي مــن كارتيجــا الــذي يعــزز مــن قــوة الزجــاج ليصبــح قــادرا

الخارجــي ســواء فــي الليــل أو النهــار، باالضافــة الــى تحســين الرؤيــة عنــد تغيــر الطقــس وبشــكل عــام، يقلــل مــن احتماليــة تصــدع أو تكّســر الزجــاج و يســهل عمليــة التنظيــف 
وازالــة بقــع الحشــرات الميتــة مــن الزجــاج.

مدة العمل: ٣ ساعات

حماية الزجاج األمامي
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خدمات أخرى
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تركيب ستيكر خارجيالتنجيد
ز مع كارتيجا وغير لون سيارتك.جدد سيارتك من الداخل بلون يعبر عنك. تميَّ

SUVسيدان

خدمات أخرى

مدة العمل: ٣ أياممدة العمل: ٣ أيام 5 أيام
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تلبيس األرضيات

تخشيب المقود

مدة العمل: ٤ أيام

مدة العمل: ٤ ساعات
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