
KROWN įmonė teikia antikorozinę pa-
dengimo paslaugą, kuri jūsų automobilį 
apsaugos nuo drėgmės ir rūdžių bei 
žiemos metu kelyje barstomų druskų. 
Apsaugoję savo automobilį KROWN an-
tikorozine danga, galėsite išlaikyti gražų 
automobilio išorės vaizdą ir gerą būklę 
bei išsaugosite didesnę jo perpardavimo 
vertę. Taip pat prailginsite automobilio 
dalių tarnavimo laiką ir sumažinsite 
tikimybę atsirasti elektros instaliacijos 
gedimams. KROWN antikorozine danga 
galima dengti ir parūdijusius automo-
bilius. Priemonė efektyviai sustabdo 
tolimesnį rūdžių plitimą ir apsaugo 
automobilį nuo prieš tai paminėtų 
neigiamų išorės veiksnių.

2013 m. Vilniuje buvo atidaryta KROWN atstovybė, įkūrusi specializuotą centrą, 
skirtą automobilių antikoroziniam padengimui. Sėkmingai veikiantis Vilniaus 

filialas šiandien džiaugiasi įsteigęs naujus partnerius Lietuvoje. Nuo šiol pasinau-
doti aukštos kokybės paslaugomis galėsite ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, Klaipėdoje 
ir Marijampolėje. Savo naujiems partneriams pateikėme penkis klausimus, kurie 

jums padės suprasti antikorozinio padengimo naudą jūsų automobiliui.

KROWN
Savanorių prospektas 174R, Vilnius

Tel. +370 640 444 99 
info@krown.lt    |    www.krown.lt

KrownLietuva

100 % KANADOS ĮMONĖS KROWN 
PRODUKCIJA IR TECHNOLOGIJA.

1. KAUNO MELGA – įmonė teikianti automobilių techninės priežiūros ir 
remonto paslaugas. Bendrovė taip pat prekiauja lengvųjų automobilių,  

 mikroautobusų padangomis, ratlankiais ir kitomis detalėmis.

2. Kadangi mūsų klientai domisi ir teiraujasi šios paslaugos, mes ir nuspren-
dėme pasiūlyti jiems antikorozinio padengimo paslaugą.

3. KROWN šiuolaikinė ekologiška antikorozinė produkcija ir jos populia-
rumas tokioje šiaurinėje šalyje kaip Kanada, leido mums apsispręsti  

 pasirenkant būtent KROWN technologiją.

4. Bendrovės tikslas – kurti ilgalaikius santykius su klientais. Šiam tikslui 
pasiekti ir skirta mūsų strategija: maksimaliai patenkinti klientų poreikius 

 ir pasiūlyti tai, kas viršija lūkesčius.

5. Lietuvoje žiemą keliai barstomi druska, vyrauja didelė oro tempera-
tūrų kaita ir drėgmė, susidaro palankios sąlygos atsirasti korozijai 

 ant automobilių kėbulų ir įvairiose vidinėse ertmėse. Antikorozinis  
 padengimas mūsų šalyje būtina paslauga, kurią turėtų teikti specialūs 
 centrai ar profesioanlūs autoservisai.

1. ŠVAROS MISIJA veikla apima platų patalpų ir transporto priemonių valymo 
bei aplinkos  tvarkymo paslaugų spektrą. Automobiliai yra plaunami, jiems 

 siūloma salono sauso ir cheminio valymo paslauga, automobilio kėbulo 
 šlifavimas, poliravimas ir vaškavimas.

2. Matome puikią šios paslaugos perspektyvą Lietuvoje. Oro sąlygos mūsų 
šalyje nėra pačios dėkingiausios eksploatuoti automobilius be papildomos  

 apsaugos nuo korozijos, o ir savo turtu mūsų žmonės linkę rūpintis  
 atsakingai. Todėl mūsų tikslas – padėti klientui apsaugoti savo automobilį.

3. KROWN technologija yra pripažinta Kanadoje ir JAV – o tai reiškia, 
kad produktas yra patikrintas ir patikimas. Mes patys stebėjome 

 padengimo procesą ir matėme rezultatą, kaip ši technologija veikia ir  
 koks yra efektas po padengimo.

4. Kvalifikuoti mūsų komandos specialistai užtikrins, kad kliento automobilis 
iš mūsų centro išvažiuos  švarus ir 100 proc. apsaugotas nuo korozijos, 

 naudojant KROWN produckiją ir padengimo technologiją.

5. Lietuvoje vyrauja labai permainingi orai. Be to, žiemą keliai barstomi 
druska, kuri labai stipriai skatina pažeistų automobilio vietų rūdijimą.

KAUNO MELGA
Taikos pr. 127D, Kaunas

Mob. 8 698 50 501
kaunas@melga.lt    |    www.melga.lt

ŠVAROS MISIJA
Sasnavos g. 68, Marijampolė

Tel. 8 656 20 017
info@svarosmisija.lt    |    www.svarosmisija.lt

Naujiena! Naujiena!
PARTNERIS PARTNERIS

1. SOLORINA, prekiauja naujais ir naudotais Toyota automobiliais, atlie- 
ka techninį jų aptarnavimą, turi ilgametę patirtį remontuojant kėbulus ir 

 atliekant antikorozinį padengimą. Taip pat įmonėje veikia plovykla, kurioje,  
 be automobilių plovimo, poliravimo ir padengimo NANO danga, siūlomas  
 ir cheminis salonų valymas.

2. Remontuodami automobilius pastebėjome, kokį poveikį jiems daro 
Lietuvos keliuose barstoma druska. Net ir ant naujų automobilių, kurie  

 nebūdavo padengti papildoma antikorozine danga, po 2–3 metų atsiras- 
 davo rūdžių. Apsaugoti juos nuo korozijos ir pilnai parengti važinėti 
 Lietuvos keliais reikia kol jie dar yra nauji.

3. Paaiškinimas paprastas – KROWN, palyginti su kitomis antikorozinėmis 
dangomis, tinka ir jau rūdžių pažeistiems automobiliams. KROWN technolo- 

 gija suteikia galimybę darbą atlikti greitai, be to automobilio nereikia 
 džiovinti, todėl per dieną antikorozine danga galime padengti 3–4  
 transporto priemones.

4. SOLORINA turi ilgametę patirtį remontuodama automobilius, jų kėbulus bei 
atliekant antikorozinį apdirbimą, todėl klientų automobiliai bus patikėti 

 kvalifikuotiems specelistams.. 

5. Lietuvos, kaip ir kitų šiaurės Europos šalių, keliai žiemą barstomi 
druska, kuri labiausiai ir kenkia automobilio kėbului. Prancūzijoje,  

 Ispanijoje, Graikijoje ar kitose pietinėse šalyse ši paslauga nebūtina,  
 tad čia važinėjantiems automobiliams visiškai užtenka ir  
 gamyklinio padengimo.

SOLORINA
Tilžės g. 62, Klaipėda

Tel. 8 655 64 125
plovykla@solorina.lt    |    www.solorina.lt

 KLAUSIMAI:
1. KOKIA VEIKLA UŽSIIMA JŪSŲ ĮMONĖ?

2. KODĖL PASIRINKOTE TEIKTI  
 ANTIKOROZINIO PADENGIMO PASLAUGAS?

3. KODĖL PASIRINKOTE BŪTENT „KROWN“  
 TECHNOLOGIJĄ?

4. KODĖL VERTA PAS JUS APSILANKYTI?

5. KODĖL LIETUVOJE ANTIKOROZINIS  
 PADENGIMAS BŪTINAS LABIAU  
 NEI KITOSE ŠALYSE?

PARTNERIS

MARIJAMPOLĖ

KLAIPĖDA

KAUNAS

VILNIUS


