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Bescherm uw Land tegen 
de grillen van het klimaat
Nadat Nicecar Concept ons al zijn carrosseriebeschermingsmethode onder de vorm van een polyu-
rethaanfilm (Roadblock) had voorgesteld, maken we vandaag kennis met een tweede alternatief dat 
als aanvulling of op zichzelf kan gebruikt worden: de beschermingswax DiamondBrite, geproduceerd 
door het Britse bedrijf Jewelultra, is de oplossing om een betere weerstand te bieden tegen al-
lerhande aanvallen van het klimaat.

In onze streken stellen de klimaatomstan-
digheden onze voertuigen erg op de proef, 

om nog maar te zwijgen van het off-road 
gebruik. Het gebeurt tegenwoordig vaak 
dat zonnestralen, zure regen, industriële 
vervuiling en vooral strooizout in de winter 
het moeilijk maken de prachtige glans van 
uw 4x4 te behouden... Meer dan redenen 
genoeg dus om de grootste voorzorgen te 
nemen en de best mogelijke bescherming 
te voorzien. 

Jewelultra, gevestigd in Kent, is een volledig 
Brits bedrijf dat zich bezighoudt met de ver-
koop, commercialisering en distributie van 
chemische schoonmaak- en beschermings-
producten, voornamelijk bestemd voor de 
automobielindustrie en de beveilingsbedrij-
ven. Het bedrijf, dat werd opgericht in 1992, 
brengt zijn producten op de markt in heel 
het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Europa, 
het Midden-Oosten en het Verre Oosten. 
De beschermingswax DiamondBrite wordt 
voornamelijk verkocht door automobiel-
concessiehouders en schoonmaakcentra. 
Het product heeft een garantie van 6 jaar, 
wat betekent dat uw Land Rover gedu-
rende 6 jaar niet moet worden gewaxt, op 
voorwaarde dat een eenvoudig onderhoud 
wordt gerespecteerd.

PRoDucten vooR De 
Buitenkant en vooR De 
Binnenkant

Jewelultra fabriceert eveneens een uitge-
breid gamma schoonmaak- en onderhouds-
producten waaronder polijstproducten, 
reinigingsmiddelen, shampoo, schoonmaak-
middelen voor lichtmetalen velgen, produc-
ten voor ramen, poets- en polijstproducten 
voor vinyl en wielen, schoonmaakmiddelen 

en beschermingsproducten voor leer, 
rainscreen-bescherming, reinigings- en 
beschermingsproducten voor het interieur, 
zeemvellen, sponzen en micro fibre doeken.

HoogtecHnoLogiscH 
onDeRzoek

DiamondBrite is een beschermingsproduct 
dat kan bouwen op hoogtechnologisch on-
derzoek. Eenmaal aangebracht, beschermt 
het de lak tegen schade aangebracht door 
zonlicht, zure regen of neerslag van indus-
triële activiteiten en biedt het zelfs een 
eerste bescherming tegen uitwerpselen van 
vogels. Jewelultra DiamondBrite werkt met 
een aanbrengingsproces in twee stappen, 
uitgevoerd door professionals, hetzij een 
franchisenemende dealer of een goed-
gekeurd schoonmaakcentrum. Jewelultra 
stelt zoveel vertrouwen in de kwaliteit van 
dit proces dat het een garantie van zes 
jaar geeft, en dit vanaf de dag waarop het 
product wordt aangebracht op de wagen 
(en dus niet vanaf de inschrijving van het 
voertuig).

vooR ieDeReen

DiamondBrite wordt exclusief verdeeld door 
erkende centra en concessiehouders van 
gerenommeerde automobielfabrikanten 
zoals Land Rover, maar ook anderen zoals 
Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Chrysler, 
Ferrari, Ford, Jaguar, Lexus, Mazda, Mer-
cedes, Mini, Mitsubishi, Nissan, Porsche, 
Rolls Royce, Saab, Subaru, Toyota, Vauxhall, 
Volvo of VW. Kortom, dit brede gamma be-
schermings-, schoonmaak- en onderhouds-
producten brengt vreugde voor alle liefheb-
bers van mooie machines, van de kleinste 
modellen tot de grootste luxewagens.
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