
المـــزايـــا

• ُيضفـــــي لمســـة شـــديدة اللمعـــان و دائمـــة للطـــالء 
الخارجـــي ليبدو بالصـــورة التي كانت عليهـــا المركبة 
فـــي صالة العرض، ويـــدوم حتى بعد غســـل المركبة 

مرة بعد ا�خرى
• يحمي ا�جـــزاء الداخــلية للســيارة  كالقمـاش والجلد

• يساـــــعد على حماية المركبة  وبالتالي الحفاظ على 
قيمتها  لغرض إعادة بيعها في المستقبل

• يعزز السالمة والرؤية الجيدة أثناء القيادة في ا�جواء 
الممطـــرة

• يوفــــر ضمـــان مدته ســـبع ســـنوات علي لـــون الطالء 
وقابل للنقل للمالك الثاني.

@ يتعين دفع رسوم إدارية لنقل الضمان البالغ مدته سبع سنوات
@ ُتطبق الشروط وا�حكام



المشكلة

يتعرض طالء سيارتك الخارجي لعدة ملوثات وذلك في ظل 
البيئة القاسية التي نعيشها اليوم. بدايًة من الغبار، الحرارة 
الى  الشديدة، ا�شعة فوق البنفسجية، والمنظفات وصوالً 
ا�مطار الحمضية. ونظر¸ الى عوامل التعرية المستمرة التي 
تؤثر على سطح سيارتك، فإنها تحتاج الى حماية إضافية إذا 
في  عليه  كانت  التي  بمظهرها  االحتفاظ  في  ترغب  كنت 

صالة العرض.

لمثل  تتعرض  التي  فقط  هي  المطلية  ا�سطح  وليست 
أنت  تنقلها  التي  اليومية  ا�وساخ  أن  بل  المخاطر،  هذه 
إلى  باÃضافة  سيارتك  إلى  ا�ليفة  وحيواناتك  وعائلتك 
مما  بالخطأ،  ا�خرى  والمواد  والطعام  المشروبات  انسكاب 
دائًما  عرضة  أيًضا  سيارتك  من  الداخلي  الجزء  أن  يعني 

لÆتساخ الشديد.

الحل

نظام غاردكس CX2 هو نظام مستخدم لحماية السيارات 
ويتم استعماله بإحتراف مما يوفر لك راحة بال تامة و حماية 

السيارة من الداخل والخارج.

واقية  طبقة   CX2 سيراميك  نانو  الحماية  نظام  يشّكل 
من  يحميها  الدرع  هذا  سيارتك.  طالء  على  المرونة  عالية 
تجعل  بحيث  للغاية  فائق  لمعان  ويوفر  البيئية  الملوثات 
سيارتك بالصورة التي كانت عليها في صاالت العرض وتظل 
ال  قد   CX2 باستخدام  المتكرر.  الغسيل  بعد  حتى  المعة 

تحتاج إلى تلميع سيارتك مرة أخرى!

من  الداخلية  ا�جزاء  بحماية  غاردكس  نظام  يقوم  كما 
سيارتك  مقاعد  و  وسجاد  أغطية  مقاومة  لضمان  سيارتك 
لÆتساخ ولكي يظل الجلد محميا وطرًيا ومرًنا لسنوات كما 

لو أنه جديد.

  CX2 غاردكس  سيراميك  نانو  السيارات  حماية  نظام  يوفر 
حالة  فى  المركبة  قيمة  من  يعزز  و  لسيارتك،  عالية  حماية 
 (7  ) مدته  ضمان  مع  ويأتي  المستقبل  في  بيعها  إعادة 

سنوات.

الحماية الداخلية

الواقي من البقع – عبارة عن تركيبة عالية المستوى تقوم بمعالجة 
كل ألياف ا�نسجة الفردية من خالل وجود حاجز غير مرئي يحمي من 
انسكاب السوائل وا�وساخ والشحوم والزيوت والبقع. وينتقل المنتج 
السائل عبر النسيج بصورة مباشرة بدون تلطيخ أو تلوث ويمكن إزا

لته بالمسح باستخدام قطعة قماش نظيفة أو باستخدام المكنسة 
الكهربائية.

واقي الجلد – إذا كانت مقاعد سيارتك مصنوع من الجلد، فإن عالج 
الجلد ضد  على حماية  غاردكس سيساعد  الحصري من  الجلد  واقي 
الجلد لالحتفاظ  الوقت نفسه يرطب  البقع وا�وساخ والسوائل. وفي 

بمرونته كأنه جديد.

الحماية الخارجية

 – متقدمة   بتكنولوجيا  مرن  سيراميك  نانو  طالء  حماية   •
متماسك مع طالء السيارة

• ُيشكل حاجًزا وقائًيا المعÒ وفائق المتانة
– يوفر مقاومة استثنائية للظروف  للماء بدرجة عالية  راِفض   •

الطقس
• ُيحسن مقاومة المادة ضد التآكل واÃحتكاك

• يحمي الطالء من مواد التنظيف الكيميائية القاسية والزيوت 
والوقود

• يقي الطالء من درجات الحرارة العالية
• يجعل غسل مركبتك أسهل

ببساطة ال تدوم ملمعات الشمع الحديثة! ففي كل مرة تغسل 
طبقات  من  طبقة  تزول  قوية،  تنظيف  بمواد  سيارتك  فيها 
الحماية. كما أن منتج غاردكس CX2 ال يعتبر ملمًعا أو شمًعا، 
استثنائًيا  متيًنا  وقائًيا  حاجًزا  ُيشكل  ُمبتكر  منتج  هو  إنما 

يستخدم فوق طالء سيارتك لحمايتها.

الِمجهر،  تحت  أو مستعملة  إلى طالء سيارة جديدة  نظرت  إذا 
سيارتك،  طالء  عمر  تقدم  ومع  العيوب.  من  الكثير  سترى 
تؤدي  التي  البيئية  الملوثات  أنواع  جميع  الى  السيارة  تتعرض 

إلى تدهور الطالء، مما يتسبب في ا�كسدة والشحوب.

يحتوي نانو سيراميك غاردكس على بوليمرات متقدمة بخالف 
أنظمة الطالء الواقية التقليدية. وعند االستخدام، ُتشكل هذه 
سيارتك  طالء  مع  يصدق  ال  بشكل  قوية  رابطة  الجزيئات 
وتتشابك مع بعضها البعض لتشكيل طالء سيراميكي دائم 
واقية  نهائية  لمسة  وإضفاء  العيوب،  مع ملء  المقاومة،  عالي 

المعة ودائمية.

يتميز طالء CX2 بأنه طارد للماء إلى درجة كبيرة ويوفر مقاومة 
استثنائية لظروف الطقس. كما يساعد على صد المياه والثلج 
والجليد والسخام وأبخرة العادم والملوثات الجوية القاسية مما 
ويجعل غسلها  ونظافة سيارتك  النهائي  يحافظ على شكله 
منتج  يوفر  التقليدية،  الشمع  بمنتجات  مقارنته  وعند  أسهل. 
والزيوت  التآكل  و  الحرارة  ضد  معززة  مقاومة   CX2 غاردكس 

والوقود، باÃضافة إلى الحماية من أعمال التنظيف والصيانة.
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 Òأمان واقــي الزجــاج - ميزة السالمة. يهيئ بيئة قيادة أكثر 
ا�مطار  تصد  بتركيبة  ا�مامي  الزجاج  طالء  طريق  عن  بكثير 
 .Òديناميكي الهواء  بسرعة  بعيد¸  وتجري  حبات  إلى  وتحوله 
على  الحفاظ  طريق  عن  كبير  حد  إلى  رؤيتك  مجال  فيتحسن 
وا�وساخ  والملح  والصقيع  والثلج  ا�مطار  من   Òخالي الزجاج 

والحشرات. فواقي الزجاج مناسب لجميع ا�سطح الزجاجية.


