
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os Nossos Serviços 



 
 
 
 

 
 
 

Limpeza Exterior  
Lavagem manual carroçaria  
Lavagem manual de vidros exteriores   
Lavagem da cava das rodas  
Lavagem e desengorduramento das jantes  
Embelezamento dos pneus  
Secagem da viatura  
Limpeza de grossuras e borrachas 

 
 
Limpeza Exterior Premium  
Lavagem manual carroçaria  
Lavagem manual vidros exteriores  
Lavagem da cava das rodas  
Lavagem e desengorduramento das jantes  
Embelezamento dos pneus  
Aplicação de cera  
Secagem da viatura 

 

 
Aspiração  
Aspiração interior habitáculo  
Limpeza de pó do tablier e consola  
Limpeza interior de vidros  
Aspiração de bagageira (quando vazia) 

 

 
Lavagem Completa  
Lavagem manual carroçaria  
Lavagem manual vidros exteriores  
Lavagem da cava das rodas  
Lavagem e desengorduramento das jantes  
Embelezamento dos pneus  
Secagem da viatura  
Aspiração interior habitáculo  
Limpeza de pó do tablier e consola  
Limpeza interior de vidros  
Aspiração de bagageira (quando vaz



Lavagem Completa Premium  
Lavagem manual carroçaria  
Lavagem manual vidros exteriores  
Lavagem da cava das rodas  
Lavagem e desengorduramento das jantes  
Embelezamento dos pneus  
Aplicação de cera  
Secagem da viatura  
Aspiração interior habitáculo  
Limpeza de pó do tablier e consola  
Limpeza interior de vidros  
Aspiração de bagageira (quando vazia)  

 
 
Higienização  
Lavagem manual da carroçaria  
Lavagem cava das rodas  
Lavagem e desengorduramento das jantes  
Embelezamento dos pneus  
Lavagem exterior de vidros  
Aspiração minuciosa interior  
Limpeza interior de vidros  
Limpeza detalhada e minuciosa de todo o interior  
Aspiração compartimento da bagageira  
Limpeza de plásticos  
Lavagem e desengorduramento de grossuras e borrachas incluindo bagageira  
Lavagem de todas as alcatifas, tapetes, bancos e bagageira  
Hidratação de plásticos e grossuras  
Aplicação de cera  
Secagem da viatura 

 

 
Lavagem Alcatifa  
Aspiração de alcatifa  
Lavagem de alcatifa por zona e lado  
Mala não incluida 

 

 
Desinfeção Ar Condicionado  
Limpeza das grelhas de ar  
Aplicação de spray desinfectante nas condutas de ar da viatura 

 
 
Tratamento Tablier  
Aplicação de produto que hidrata e protege os plásticos do tablier da viatura 

 

 
Lavagem de cadeira de bebe  
Aspiração de cadeira de bebe  
Lavagem da cadeira de bebe 



 
 
 
 
 

 

Polimento de faróis  
Polimento exterior de óticas de viatura 

 
 
Lavagem de estofos  
Aspiração do banco  
Lavagem e remoção de nódoas 

 

 
Hidratação de peles  
Aspiração de Estofos  
Lavagem e remoção de nódoas  
Aplicação de produto que hidrata a pele  

 
 
Proteção Raiincscreen  
Lavagem do vidro frontal  
Aplicação de produto/selante no vidro frontal que repele as águas do vidro 

 
 


