
Professionele auto- en bootverzorging
interieur, exterieur en coating

AD Business Solutions is gespecialiseerd in car  
detailing en verkoop van high end onderhoudspro-
ducten. 
De jarenlange ervaring en het streven naar perfec-
tie staan garant voor een kwalitatief hoog niveau. 
We werken met de laatste generatie toestellen, de 
nieuwste technieken en gebruiken de beste profes-
sionele producten. Dit alles zorgt ervoor dat we uw 
auto in “showroomstaat” kunnen afleveren.

We besteden de grootste zorg en aandacht aan uw 
auto, mobilhome of boot om hem  tot in de perfec-
tie te detailen. Voor alle behandelingen aan het inte-
rieur en exterieur geldt dat alleen het best haalbare 
resultaat volstaat. 

CAR CARE & DETAILING

ALL PURPOSE CLEANING EXPERT

-  Reinigen en herstellingen 
 exterieur en interieur
-	 Polijsten
- Nano coating
- Glas coating
-  Gel coating voor boot en mobilhome
- Koplamprestauratie
- P.D.R. (uitblutsen zonder lakschade)
- Carrosserieherstellingen

Dé innovatie op het gebied van car detailing 
is lakverzegeling of duurzame lakbescherming. 
Wij bieden hiervoor de keramische glascoating 
van Krytex aan. 
Deze coating kan aangebracht kan worden na 
een uiterst zorgvuldig uitgevoerde detailing 
behandeling. Het biedt een lakbescherming 
zoals geen andere op de markt!
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Professionele reinigings-  
en beschermingsproducten voor uw auto

Naast detailen en coaten biedt AD Business Solutions ook een 
uitgebreide reeks autoverzorgings- en beschermingsproducten 
aan. Hiermee kan u zelf aan de slag.
Hou er rekening mee dat voor bepaalde producten specifieke 
kennis vereist is.

Het gamma omvat o.a.:
- Autoshampoos
- Velgenreinigers
- Glasreinigers
- Interieurreinigers
- Insecten- en vuilverwijderaar
- Hoogglanspolish
- Lederverzorging
- Dashboardreiniger
- Beschermende coatings
- ...

CAR CARE & DETAILING

ALL PURPOSE CLEANING EXPERT
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Glascoating voor boot en mobilhome
Allereerst wordt de bestaande waterdichte gel-
coating vakkundig gecorrigeerd.
AD Business Solutions verzegelt vervolgens de gel-
coating met een professionele Krytex glascoating 
voor jarenlang onbezorgd varen en reizen! Bovendien 
krijgt u gratis 24 maanden garantie op de coating.

Dieptereiniging interieur met osmose
Nare geurtjes in het interieur van de wagen 
of mobilhome? Met een osmose-behandeling 
worden deze machinaal verwijderd zoals nooit 
voorheen. Ook bacteriën die aanwezig zijn in het 
interieur worden gedood. Na de behandeling heb 
u weer een fris ruikend interieur.


