
LEXUS 
ProTect

Ta pravá povrchová úprava  
nejen do showroomu



INOVATIVNOST 
Lexus ProTect je zcela nová technologie. Funguje na molekulární úrovni, kdy se 
spojí se stávajícím povrchem a vytváří tak extrémně pevné a odolné propojení.  

OCHRANA 
Keramicky zpevněná povrchová úprava Lexus ProTect chrání proti mastnému 
filmu z běžného silničního provozu, okolnímu znečištění, povětrnostním 
podmínkám, rozpouštědlům a mnoha dalším agresívním vlivům. Odpuzuje 
vodu a déle tak udržuje vzhled zbrusu nového vozu. 

ZÁRUKA
Jediná aplikace ochranné vrstvy Lexus ProTect Vám poskytne pětiletou záruku. 
Nevyžaduje žádné další pravidelné údržby pro zachování záruky. Pokud si 
během 5 let pořídíte jiný vůz, původní záruka přechází na nového majitele. 

VŠESTRANNOST
Lexus ProTect je ideální pro ochranu výstavního vzhledu nového vozu Lexus, 
ale i pro obnovení vzhledu starších vozů. K dispozici jsou i přípravky na 
ošetření vnitřních textilií a litých kol. 

JEDNODUCHOST
Jakmile Vaše vozidlo chrání Lexus ProTect, stačí jej mýt jako obvykle běžným 
čisticím prostředkem na automobily bez obsahu vosku. Povrchová úprava 
je vysoce odolná a není nutné používat vosk nebo leštidla. 

HODNOTA
Lexus ProTect je rozumná investice. Pomáhá udržovat Váš vůz v nejlepším 
možném stavu a tím přispívá k vyšší prodejní ceně, pokud se rozhodnete 
svůj vůz vyměnit.

VYSPĚLOST
Lexus ProTect zajišťuje lepší ochranu a vydrží mnohem déle než tradiční 
vosky či vysoce účinné polymerové tmely.

Dokonalý vzhled bez poskvrnky jako z autosalonu. Pětiletá ochrana. Péče 
bez kompromisů. To vše díky ochranné vrstvě Lexus ProTect.
 

Lexus ProTect je nový revoluční prostředek založený na technologii vyvinuté 
pro NASA, který zajišťuje bezchybnou ochranu laku, vnitřních textilií a litých 
kol Vašeho vozu. Stačí jediná aplikace ochranné vrstvy u Vašeho prodejce 
vozů Lexus a máte na plných pět let klid. 

DOKONALÝ  
LESK  

OCHRANA  
PROTI:

PříPRAVKy 
S VOSKEm

VySOCE účINNé 
POLymEROVé 
TmELy

LEXUS 
PROTECT

Horká voda * **** *****
Studená voda/námraza ** *** *****
Kyselý déšť ** *** *****
Výfukové plyny * *** *****
Rozpouštědla ** ** *****

Šetrnost k životnímu  
prostředí * *** *****



OCHRANA EXTERIÉRU
Lexus ProTect uzavře Váš vůz do nepropustného obalu, který ochrání 
lak a boční okénka před znečištěním, špatnými povětrnostními 
podmínkami a mnoha jinými nepříznivými vlivy. 

OCHRANA INTERIÉRU
Systém Lexus ProTect nabízí hypoalergenní ochranu tkanin, kterou 
lze bezpečně aplikovat na vnitřní text ilie včetně interiérových 
koberců a koberců v zavazadlovém prostoru. Každodenní nečistoty a špínu 
lze jednoduše setřít bez zanechání skvrn. 

OCHRANA LITÝCH KOL
Také litá kola si svůj půvab udrží déle s ochrannou vrstvou Lexus ProTect. 
Špínu a nevzhledné skvrny způsobené prachem z brzdových destiček, 
nečistotami na silnici a nepříznivým počasím lze snadno vyčistit v rámci 
běžného mytí.



CO VÁS  
ZAJímÁ?
Je nutné ochrannou vrstvu Lexus ProTect nanášet opakovaně? 
Ne. Garantujeme Vám, že jedna aplikace ochrání Váš vůz po dobu pěti let. 

Jak mám své auto mýt? 
Vhodný je jakýkoli kvalitní jemný autošampon nebo čisticí koncentrát určený 
na mytí automobilů, který NEOBSAHUJE vosk. řiďte se návodem výrobce. 

Nepoškodí ochranu Lexus ProTect tlakové mytí? 
Ne. Na ochrannou vrstvu Lexus ProTect to nebude mít žádný vliv. 

Mohu mýt své auto v automyčce?
Ano. mytí v kvalitní automyčce při použití základního programu ochrannou 
vrstvu Lexus ProTect nepoškodí. NEPOUŽíVEJTE však voskování.

Je možné aplikovat ochrannou vrstvu Lexus ProTect i na starší vozy?
Ano. Lexus ProTect výrazně oživí i starší lak. Odborný personál u Vašeho 
prodejce vozů Lexus je vyškolený v aplikaci ochranné vrstvy Lexus ProTect 
jak na nová, tak použitá vozidla. 

Lze ochrannou vrstvu Lexus ProTect znovu aplikovat po nehodě?
Ano. Váš autorizovaný servis vozidel Lexus obnoví ProTect na všech 
potřebných částech vozu. úhradu za obnovení ProTect ochrany můžete 
nárokovat v rámci Vašeho pojistného plnění.

Pro další informace k ochranné vrstvě Lexus ProTect  

kontaktujte prosím svého autorizovaného prodejce vozů Lexus.




