TwenTec
Reconditioning Systemen

“THE SMART ALTERNATIVE”

TwenTec Systemen : Verantwoorde investeringen in SMART REPAIR
Tot voor kort hadden kleine beschadigingen aan de carrosserie of het interieur van de
auto vaak grote gevolgen . Meestal werden de beschadigde delen noodgedwongen
vervangen, dure en tijdrovende ingrepen !!
Met de nieuwe TwenTec reparatiesystemen is het nu mogelijk om, tegen een fractie van
de gebruikelijke vervangingskosten, zulke kleine beschadigingen te repareren op een
professionele wijze . Vervangen, overspuiten etc is hiermee overbodig geworden. Goed
voor de portemonnee en het milieu !
Met de TwenTec systemen speelt U perfect in op de snel veranderende eisen en wensen
van de markt (o.a. van verzekeringsmaatschappijen). Ook kunt u snel een forse waardevermeerdering van occasions realiseren. Kortom, een investering die al na enkele
reparaties is terugverdiend.
TwenTec Uitdeuksystemen
Voor het herstellen van deuken in de carrosserie biedt
TwenTec drie methodes :
•

Met behulp van de Lijmtechniek (met Tang of
Slaghamer) kunnen kleine, ondiepe deukjes
snel en doeltreffend worden gerepareerd
zonder grote investeringen in gereedschap of
opleiding.

•

De Hefboomtechniek biedt daarnaast de mogelijkheid om ook grotere en scherpe deuken te
verwijderen, zonder dat overspuiten noodzakelijk wordt.

•

De Luchtkussentechniek is bedoeld voor het
herstellen van grote deuken op moeilijk bereikbare plaatsen. De reparatieplek zal normaliter
moeten worden overgespoten.

TwenTec Glas Reparatie Systemen
Steenslagschades zoals sterren en “koeienogen” in
gelaagde auto-ruiten zijn eenvoudig met de TwenTec
Glas Reparatie systemen te herstellen. Reparatieduur
ca 20 minuten, zonder dat de ruit gedemonteerd hoeft
te worden.
TwenTec Lak Refinishing Systemen
Met deze systemen, gebaseerd op de duitse Rot-Weiss
producten, kunt u niet alleen verweerde lakken weer hun
oude glans teruggeven, maar bovendien kunt u er
krassen, stofinsluitingen, spuitnevels, schuurplekken etc
in alle soorten lakken mee verwijderen. Eenvoudig te
verwerken en uiterst zuinig in het gebruik.

TwenTec Kunststof Reparatie Systeem
Bij veel kunststofreparaties is de TwenTec las-methode
een uitstekend alternatief voor de twee-componenten lijmmethode. Met name bij thermo-plastische kunststoffen
(TPO,PP,PE en PP-EPDM) is de ongecompliceerde en
tijdsbesparende las-methode aan te bevelen.
De reparatie kan vaak worden uitgevoerd zonder dat het
betreffende deel moet worden gedemonteerd.

TwenTec Structuur Reparatie Systemen
Met de TwenTec Structuur Reparatie Systemen kunt u
structuurbeschadigingen aan zowel harde als zachte
dashboards, kunststof interieurdelen en (kunst)-leren
bekledingen zodanig herstellen, dat praktisch niet meer
zichtbaar is waar de beschadiging heeft gezeten.
De TwenTec systemen zijn echter niet alleen bedoeld
voor het herstellen van kleine, oppervlakkige structuurbeschadigingen , maar met name ook voor het opnieuw
aanbrengen van de gewenste structuur na reparatie van
de onderliggende delen (gaten in dashboards, scheuren
in leer etc.)

TwenTec Bekleding Reiniging Systeem
Hoofdbestanddeel van de nieuwe TwenTec Bekleding
Reiniging Kit is de befaamde Tornador Gun, waarmee
de speciale TwenTec reinigingsvloeistof zeer fijn wordt
verneveld en vervolgens onder druk op de vervuilde
oppervlakken wordt gespoten.
Hierdoor wordt de reinigende werking van de vloeistof
optimaal benut, met als resultaat een grondige reiniging
van alle velours interieur-delen. Ook losse vloermatten
zijn met deze methode weer brandschoon te krijgen.
Na de behandeling wordt de Tornador Gun gebruikt om
d.m.v. lucht de gereinigde oppervlakken te drogen.
De TwenTec reinigingsvloeistof wordt met water verdund
en is daardoor spaarzaam in het gebruik.

TwenTec Steenslag Reparatie Systeem
Snel en efficient kleine beschadigingen in de autolak
(steenslag e.d.) repareren : dat kan nu met het nieuwe
TwenTec Steenslag Reparatie Systeem. De kwaliteit
van de gebruikte lakken en de nieuwe reparatie-methode
staan borg voor een perfect resultaat. Het systeem bevat
24 flacons van 30 ml met de meest gangbare kleuren.
U hoeft dus zelf geen kleuren aan te maken.
Merk-specifieke kleuren-sets zijn op aanvraag leverbaar.

TwenTec Lakverzegeling Systeem

Een uniek systeem, gebaseerd op de duitse Rot-Weiss
producten, voor het duurzaam verzegelen en beschermen
van laklagen. Naast de verzegeling voor autolakken is er
ook een speciale verzegeling voor velgen, die bovendien
het schoonmaken ervan een stuk gemakkelijker maakt.

Opleidingen
Om goed met de TwenTec systemen te kunnen werken
en dus om het volle rendement uit uw investering te halen,
is een goede opleiding onontbeerlijk.
Op de speciale TwenTec-cursussen, die regelmatig overal
in Europa worden gegeven, ontwikkelt u stap voor stap de
vereiste handvaardigheid.
In de Benelux-landen organiseert WPT Systems Europe
gebruikers-cursussen volgens een vast cursusschema.
De opleidingen worden gegeven in het eigen trainingscentrum in Elst (NL) of op locatie.

Toebehoren
WPT Systems Europe levert een uitgebreid assortiment
toebehoren : van speciale Tool Trolleys, Creeper Seats en
Infra-Rood Drogers tot aan poetspadreinigers en lakvijlen.
Zie hiervoor onze web-site : www.wpt.nl

Uw dealer

