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Sinds Juli 2010 is Prodetailing officieel X-Kote 

dealer voor de regio Arnhem en omstreken. 

X-Kote is nieuw in Europa wat inhoud dat je 

handmatig een blanke lak laag aanbrengt die 

krasjes en oneffenheden doet verdwijnen en 

een zorgt voor een fenomenale glans op de lak. 

X-Kote kan op elk type lak aangebracht worden. 

X-Kote is geen bescherming en dient daarom 

ook normaal behandeld te worden als een 

blanke lak met een wax en/of een sealant. 

Indien niet goed behandeld zullen er weer 

nieuwe krassen ontstaan net als normale lak op 

een auto, boot, caravan of vliegtuig. 
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Achter de schermen wordt er wederom druk 

gewerkt aan een geheel nieuwe webshop. 

Dit doen we omdat de huidige webshop hier en 

daar wat kuren vertoont en die niet zo makkelijk 

met de huidige software te repareren zijn. 

De nieuwe webshop zal draaien op een nieuw 

systeem met een nieuwe style met nog meer 

opties om het u nog gemakkelijker te maken. 

Alle huidige accounts zullen gemigreerd worden 

dus u kunt gewoon met uw bestaande gegevens 

inloggen en verder gaan alsof er niets veranderd 

is. 

We hopen zeer binnenkort deze webshop aan u 

te mogen laten zien. 
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Prodetailing is als specialist in deze 

lakbehandeling gecertificeerd, we vertellen u 

graag meer over de vele unieke eigenschappen. 

 

“X-kote herstelt permanent zware krassen en brengt 

vervaagde, verkleurde, verweerde, gezandstraalde verf 

en gelcoat weer terug naar zijn originele fabrieksglans. 

De behandelings tijd is teruggebracht tot een fractie van 

de tijd die nodig is om te spuiten, wat resulteert in veel 

meer tijdswinst en aanzienlijk lagere kosten. Het 

eindresultaat ziet eruit, voelt en draagt als een af 

fabriek laklaag.” 

 

Kijk voor meer info over X-Kote of alle andere 

mogelijkheden op http://www.prodetailing.nl/x-

kote-detail.html  

U kunt de huidige webshop vinden op 

http://www.driven2shine.nl/shop  
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Het detailing forum van Driven2Shine draait alweer 

1,5 jaar en we zijn nog steeds groeiende. 

U kunt hier reviews en howto`s van uiteenlopende 

producten vinden als ook de resultaten van gebruikers 

en detailers die hun resultaten plaatsen met 

bijbehorende foto reportages. 

Heeft u vragen over diverse producten of de 

verwerking er van kijkt u gerust op het forum, de kans 

is groot dat het al eens behandeld is zodat u gelijk uw 

antwoord kunt vinden. 

Is het nog niet behandeld stelt u gerust uw vraag en 

het antwoord zal spoedig geplaatst worden. 

Ook als u alleen wilt meelezen bent u van harte 

welkom om eens een kijkje te komen nemen. 

Naast alle informatie over het detailen vind u 

hier diverse aanbiedingen van sponsors. 

 

Mocht u nog detailing artikelen hebben die u niet 

meer nodig heeft kunt u deze te koop aanbieden 

of misschien niet meer benodigde producten 

relatief goedkoop aanschaffen van andere 

detailers. 

 

Daarnaast hebben we nog een offtopic gedeelte 

waar over vanalles en nog wat gepraat word. 

 

Nieuwsgierig? Kijkt u eens op 

http://www.forum.driven2shine.nl  

Deze maand hebben we de hand weten te leggen 

op een aantal interessante producten. 

 

We hebben hiervoor een basis starters kit bedacht 

om uw voertuig op de juiste wijze te kunnen wassen 

en drogen. 

 

De kit bestaat uit de onderstaande artikelen. 

 

 3,5 Gallon Bucket Wit (13,5 Liter) 

 Gritguard (om vuiligheid onder in de emmer te 

houden, keus uit een rode of zwarte gritguard). 

 Gamma Seal (om de emmer lucht en waterdicht 

te kunnen vervoeren naar bv een wasbox). 

 Dreadmitt (washandschoen met dreadlocks). 

 Chemical Guys Glossworkz Shampoo. 

 Chemical Guys Miracle Dryer (om uw voertuig 

streeploos te kunnen drogen). 

De normale prijs voor deze set is € 72,35 maar de 

aanbiedings prijs is € 60,00 

 

De voorraad is beperkt dus wees er snel bij ! 

 

 

Aanbieding Augustus 
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by Steve 

 

 

Klik hier om direct naar de shop te gaan 

http://www.driven2shine.nl/shop/Aanbiedingen/Aug

ustus-2010-Aanbieding.html  

 

 

Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrief gelieve 
dit dan door te geven dan halen wij u van onze distributielijst af. 

Afmelden nieuwsbrief info@driven2shine.nl 

mailto:info@driven2shine.nl
http://www.driven2shine.nl/
http://www.forum.driven2shine.nl/
http://www.driven2shine.nl/shop/Aanbiedingen/Augustus-2010-Aanbieding.html
http://www.driven2shine.nl/shop/Aanbiedingen/Augustus-2010-Aanbieding.html
mailto:info@driven2shine.nl?subject=Afmelden%20nieuwsbrief

