Behandlingstyper:

Undgå rustne skærmkanter:

Nyvognsbehdling : Til biler hvor der ønskes
oprettelse af en 30 år garanti .Bilen skal sprøjtes
hver 3 år med en dobbeltbehandling.

Problemet kan undgås. En speciel udviklet liste fyldt med
fedt monteres på skærmkanten. Skærmkanterne ligger
derved i et beskyttet lag af gummi og fedt. Vand, salt og
stenslag kan på den måde ikke beskadige de udsatte
skærmkanter.
Pris inkl. montering kr. 350,- pr. sæt inkl. moms

Grundbehandling – Dobbeltbehandling.
Behandling til nye/nyere biler og biler der ikke
tidligere har været behandlet.
1.gangs mellemsprøjtning med et tyndt produkt i
bund og dryptørring inden påføring af slidlag.
Bundplader og inderskærme demonteres
/monteres. Alle behandlinger udføres efter
behandlingsskema for den enkelte bilmodel.
Fotodokumentation af behandling udleveres ved
grundbehandling/dobbeltbehandling.

Vestsjællands
Antirust aps

Løssalg kr. 100,- pr. lbm inkl. moms

Prisliste pr.1 Maj 2019
Inderskærme

Efterbehandling (uden afmontering af plastdele)
Alle hulrum behandles samt behandlingen af bund
og hjulkasser med 1 lag
Specialbehandling 3 lags behandling med ekstra
mellemsprøjt med tyndt produkt til biler med meget
overfladerust

For eller bagskærme monteret i forbindelse med
behandling
Kr. 1600,- inkl. moms
Løssalg Kr. 1300,- inkl. moms

Lyddæmpning af bil:
Lyddæmpning i forbindelse med rustbeskyttelse
2250,- inkl moms + pris på rustbeskyttelse
Lyddæmpning uden rustbeskyttelse
3750,- inkl moms
Ring 59595155 eller læs mere på vores hjemmeside:
www.vestsjaellands-antirust.dk
for mere information

Priser på behandling
Grundbehandling/
Dobbeltbehandling
2 lag
Ekskl. moms

1
2
3
4
5
6
7
8

3280,3440,3760,4000,4240,4480,4640,4800,-

inkl. Moms

4100,4300,4700,5000,5300,5600,5800,6000,-

Efterbehandling
1 lag
Ekskl. moms

2640,2800,3120,3360,3600,3840,4000,4160,-

inkl. moms

3300,3500,3900,4200,4500,4800,5000,5200,-

Specialbehandling
3 lag
Ekskl. Moms

inkl. moms

3600,3760,4080,4320,4560,4800,4960,5120,-

4500,4700,5100,5400,5700,6000,6200,6400,-

Priserne på behandlinger er med miljøgebyr og clips på 400,- inkl. moms
Der ydes ikke rabat på miljøgebyr og clips)
Prisliste pr. 1. Maj 2019 med forbehold for trykfejl og prisstigninger
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