
ONZE DIENSTEN

REINIGING IN- EN EXTERIEUR
•

KRAS EN STEENSLAGREPARATIE
•

KOPLAMPRENOVATIE
•

UITDEUKEN ZONDER SPUITEN
•

REINIGEN + IMPREGNEREN CABRIODAKEN
•

SPECIALISTISCHE LAKBESCHERMING
•

HERSTEL CALAMITEITEN LAKSCHADE

VOERTUIGRECONDITIONERING
•

LAKVERZEGELING
•

PFTE-COATING
•

QUARTZ GLASS-COATING
•

KERAMISCHE COATING
•

VELGEN COATING

         OPENINGSTIJDEN:

maandag      07:45 -17:00
dinsdag                   07:45 -17:00
woensdag      07:45 -17:00
donderdag      07:45 -17:00
vrijdag                   07:45 -17:00
zaterdag      08:00 -14:00
zondag                        Gesloten

Wolvenkoog 9
1822 BE Alkmaar 
Tel: 072-5646444 

info@polytop.nl  www.polytop.nl

Voertuigreconditionering

Uw auto, camper, caravan, motorfi ets of ander 
zijnde voertuig weer als nieuw! Wij geven uw 
voertuig een complete schoonheidsbehandeling en 
dat gaat zover als u dat wenst. Alleen de buitenzijde, 
alleen het interieur, een combinatie van beide of 
uitsluitend onderdelen ervan, de keuze is aan u.
Tevens kunt u een keuze maken uit een van onze 
drie meerjarige duurzame lakbeschermers.



SCC Ceramic-coating

Is een harde (9H) zeer duurzame NANO keramische 
coating die zowel de lak herstelt als beschermt. 
Ceramic Coating maakt het oppervlak water- en 
vuilafstotend.  De laagdikte van deze coating is 500 
keer dunner dan haar van een mens, zeer fl exibel, 
duurzaam, nagenoeg krasvast en heeft een hoge 
spoegelrefl exie. Indien u de Ceramic Coating 
volgens de richtlijnen van FLON onderhoudt, zal u 
van 5 tot 7 jaar plezier hebben van deze coating.

Ceramic Coating is geschikt voor alle laksoorten 
en te verwerken op zowel nieuwe als gebruikte 
voertuigen. Ook toepasbaar op metalen als RVS, 
aluminium, koper, kunststof,enz.

Quartz-Coating

Een lakbeschermer op basis van Silica, ook wel 
kwartsglas genoemd. Deze coating is duurzaam, 
niet zichtbaar op de lak, heeft een hoge glansraad 
en zal uw voertuig beschermen tegen UV-licht, 
pekel en andere milieuinvloeden. Een solide 
coating met 4 jaar schriftelijke glansgarantie.

Deze coating is geschikt voor alle laksoorten 
en te verwerken op zowel nieuwe als gebruikte 
voertuigen.

PFTE (teflon)-Coating

FLON 4000, een lakbeschermer en tevens vervanger 
van de traditionele autowax. GlossProtection is een 
‘easy to clean’ coating, op basis van PFTE ‘Poly-
Tetra-Fluor-Ethyleen’ oftewel Tefl on, met 3 jaar 
schriftelijke glansgarantie. Door gebruikmaking 
van PFTE, is het oppervlak gladder, glanst de lak 
mooier en is uw voertuig onderhoudsvriendelijker.

Deze coating is geschikt voor alle laksoorten 
en te verwerken op zowel nieuwe als gebruikte 
voertuigen. 
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