CNC VELG REPARATIE
Optimaal resultaat door CNC-gestuurde glansdraaitechniek.
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OPENINGSTIJDEN
Maandag
Dinsdag
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Zaterdag
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12.30 - 17.30
12.30 - 17.30
12.30 - 17.30
12.30 - 17.30
12.30 - 17.30

Buiten deze tijden enkel en alleen op afspraak.
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VOORDELEN
Onze machine draait zo nauwkeurig dat de minimale afname
van de velg tot 0,01 mm mogelijk maakt. Waarbij concurrenten
zijn genoodzaakt over de gehele spaak vaak veel weg moeten
snijden.
Stoeprand schade van de velg wordt in het
softwareprogramma uit de velg geschreven door minimale
onzichtbare contour aanpassing.
Het fabrieksorigineel eﬀect wordt bereikt doordat de velg nat
gedraaid wordt. Dit doen de meeste niet en dit is zichtbaar in
de kwaliteit van het CNC-draaiwerk.

FABRIEKSORIGINEEL RESULTAAT!
De CNC-gestuurde glansdraaitechniek, zoals tijdens het
productieproces wordt toegepast, is de oplossing!
Wij herstellen met onze CNC-gestuurde machine 100% van het
oorspronkelijke oppervlak van uw beschadigde velg.

Daarnaast werken wij met een
vol automatisch banden
(de)monteerapparaat voor
zorgvuldige behandeling.

PRIJSLIJST CNC VELG REPARATIE
CNC draaien velg **
CNC breedset **
Blanke lak glans
Blanke lak mat
Achtergrondkleur herstellen CNC velg
Gespoten velgen herstellen en spuiten incl. blanke lak
Band (de)monteren + balanceren
Richten velg
Velgen ontlakken per 4
Velgen stralen per 4

€ 130,€ 150,€ 50,€ 50,€ 75,€ 130,€ 25,€ 55,€ 100,€ 100,-

LAAT U COMPLEET ONTZORGEN
Haal & brengservice < 30 km voor 1 velg
Haal & brengservice > 30 tot 100 km voor 1 velg
Haal & brengservice > 30 km vanaf 2 velgen GRATIS
Haal & brengservice tot 100 km vanaf 4 velgen GRATIS

€ 25,€ 75,GRATIS
GRATIS

Prijzen zijn excl. BTW.
** CNC draaiwerk moet altijd worden afgewerkt met blanke lak.
Prijzen zijn incl. schoonmaken, lood eraf halen, controleren op rechtheid.
Excl. blanke lak mat/glanzend spuiten.

