


NOTHING PROTECTS LIKE



With more than 60 years of expertise, 
Ziebart became the global leader in 
interior and exterior automotive protection 
and appearance. It has 800 service centers 
and 400 franchise locations in 32 countries.

We gladly welcome your visit to any of our five 
branches all week long, except Friday.

Get in Touch:

Tel:  800-9432278

Website:  www.ziebartuae.com

ZIEBART

ZIEBART UAE

■ Deira 
   Tel: 04-2994627

056 224 2874

■ Sheikh Zayed Road  
   Tel: 04-4199681

■ Abu Dhabi   
   Tel: 02-5542746

■ Ras Al-Khaimah   
   Tel:  07-2351163
■ Al-Fujairah   
   Tel: 09-2222474 /09-2225761

Ziebartuae @ziebartuae Ziebart UAEZiebart UAE

BRANCHES:

ABOUT



Our certified technicians meticulously 
coat both hidden and exposed parts 
of your vehicle using our uniquely 
designed tools. It helps you to halt 
corrosion by transforming rust into a 
protective buffer that stops any 
further rust and preserves the thick-
ness of your corroded vehicle. Also, 
you will get a national limited full 
repair warranty to be assured that 
your beautiful car remains shielded 
against rust for years to come.

Visit us annually to maintain your 
protection with our latest and most 
effective formula.

Our experts insulate the most exposed areas of your undercarriage from the factors of 
rust and damage such as moisture, dirt, and grime while avoiding the brakes, exhausts, 
and drive shafts.  

Full Rust Protection

ULTIMATE STRUCTURAL
PROTECTION 

Undercoating - Rust Protection

Terms and conditions apply



Sound Deadener

Not only does it isolate your 
vehicle 
from the road’s noise, but it 
also insulates your vehicle’s 
undercarriage and the panel of 
doors three times thicker than 
undercoating to help you 
eliminate moisture, chemicals, 
and salt from developing rust.

This highly durable and effective watertight layer of protection shields the back of 
your truck against weather conditions, rough roads’ wear and tear, and abrasion 
and dents when moving supplies and tools.

Spray-on Bedliner

IT’S US OR RUST



These transparent paint protection films protect your paint and trim, and prevent paint 
from chipping and scratching. You will get a five-year warranty to guarantee a lasting 
effect.

Ziebart’s premium window tint provides 99% protection from ultraviolet rays, 90% from 
glare, and up to 65% from heat. We grant you a lifetime warranty to the sleek appearance 
of your window tint with no bubbling, no cracking, no peeling, and no fading. 
Your Ziebart professional window tinters provide many window tint options including; 
windshields (complete and eyebrow only), side windows, rear windows, and complete 
vehicle tint.

Window Tint

Z-Shield (PPF) 

PROTECTIVE FILMS

Terms and conditions apply

5 YEARS



Your car’s leather seats will always have a 
comfortable feel and luxurious look with 
Ziebart’s leather conditioner, which 
preserves their color from fading and their 
texture from cracking. It retains the seats’ 
ultra-chic appearance for up to six months 
to avoid the hassle of regular mainte-
nance.

Leather Conditioner

Ziebart’s ultra fabric protection improves 
your interior’s wearability and seals your 
seats’ fibers to eliminate stains, dirt, and 
grease from penetrating the fabric. It 
preserves the fabric’s color and texture to 
retain its vibrant appearance.

Ultra Fabric Protection

It is an odorless and non-toxic formula 
disinfectant for your car’s interior, which 
protects you and your family from germs 
and diseases for three months at a mini-
mum. 

Germ Defender

INTERIOR DETAILING
AND PROTECTION

This powerful package combines all
interior detailing services to help you 
preserve your interior from sun damage, 
protect it from stains, sanitize and clean it 
deeply, and keep it stunning for years to 
come. Also, it comes with a lifetime warran-
ty with an annual renewable service. 

Inner Guard Plus

Terms and conditions apply



APPEARANCE PROTECTION

It is the toughest paint coating that will 
always keep your car stunning and 
glossy for years. It allows you to drive 
confidently as this resin-based paint 
protector is extremely efficient against 
any blemishes and stubborn contami-
nants on your car exterior. You will also 
get a lifetime warranty with an annual 
renewable service. 

It is a combination of our long-last-
ing exterior detailing services that 
work on cleaning and detailing your 
vehicle’s chrome, trim, wheels, and 
glass. Also, they restore and lock in 
your vehicle’s shine and protect your 
paint from ultraviolet rays. You can 
get a shine with a lifetime warranty 
with an annual renewable service.

Diamond Gloss 
Paint Protection

Ceramic Z-Gloss
Paint Protection
It is an ultra-tough and hard crystalline 
nano-ceramic coating that gives your vehicle 
surface protection and gloss. Not only does it 
resist water and chemicals, but also it 
protects the vehicle from high temperatures, 
ultraviolet rays, and oxidation.

You can choose ceramic z-gloss plus to get 
Ziebart’s exclusive renewal for your vehicle’s 
interior and the Inner Guard Plus package.
You will also get a lifetime warranty for this 
protection with an annual renewable service. 

Protect-A-Shine

Terms and conditions apply



خالل أكثر من ستين عاًما من الخبرة، أصبحت ��بارت �ائدة في
 حماية السيا�ات داخلًيا وخارجًيا واعطاءها مظهً�ا �ائًعا. لدى

 ��بارت 800 مركز خدمة، و 400 مقر في 32 دولة.

نرحب بكل س�ور ب��ارتكم ألًيا من ف�وعنا الخمس على
 مدار األسبوع ما عدا �وم الجمعة.

للتواصل:

٩٤٣٢٢٧٨-٨٠٠تليفون:

عن ��بارت

عن ��بارت اإلما�ات

■ د�رة

■ شا�ع الشيخ �ايد

■ أبوظبي -  مصفح

■ �أس الخيمة

■ الفجيرة

ف�وعنا:

Ziebartuae @ziebartuae Ziebart UAEZiebart UAE

تليفون : ٢٩٩٤٦٢٥-٠٤   

تليفون : ٤١٩٩٦٨١-٠٤ 

تليفون :٥٥٤٢٧٤٦-٠٢ 

تليفون : ٢٣٥١١٦٣-٠٧

٢٢٢٥٧٦١-٠٩تليفون : ٢٢٢٢٤٧٤-٠٩ /

٢٨٧٤ ٢٢٤ ٠٥٦

www.ziebartuae.comالموقع اإللكت�وني:



يغطي تقنيو ��بارت المعتمد�ن �إ�قان شديد 
األج�اء المكشوفة وغير المرئية من سيارتك 
باستخدام أدوا�نا المصممة خصيًصا. سوف 

تحمي سيارتك ضد الصدأ من خالل طبقة 
حماية تمنع أي صدأ في سيارتك وتحافظ 

عليها أيًضا، َسَتحصل على ضمان محلي 
للصيانة الشاملة لسيارتك لتكون مطمئًنا أن 

سيارتك الجميلة تظل محمية من الصدأ 
لسنوات عديدة قادمة.

قم ب��ارة فرعنا سنوًيا لتجدد حماية سيارتك 
ضد الصدأ بأحدث ترك�بة لهذا المنتج وأكثرها 

فاعلية.

يقوم خب�اؤنا بوضع طبقة عا�لة على هيكل سيارتك لحمايتها من الصدأ والض�ر من عدة عوامل أهمها الرطوبة، 
واألتربة، والوحل.

تطبق الش�وط و االحكام

حماية كاملة ضد الصدأ

حماية الجزء السفلي للسيارة ضد الصدأ

الحماية
الهيكلية القصوى 

ضمــــــان

ضمــــــان

مـدى الحـياة

ضمــــــان

ضمــــــان

مـدى الحـياة



إما نحن أو الصدأ

لن يقوم بع�ل صوت الط��ق المزعج عن 
سيارتك فحسب، بل سيقوم أيًضا بوضع 

طبقة عا�لة على باطن سيارتك داخل 
األبواب بسماكة أكثر ثالث م�ات من 

طبقة حماية هيكل السيارة، وسيساعدك 
ذلك على منع الرطوبة، والكيماويات، 

واألمالح من التحول إلى صدأ.

عا�ل الصوت

رش حوض الشاحنة

هذه الطبقة شديدة التحمل والفعالية والمقاومة للماء تحمي حوض شاحنتك من مختلف 
العوامل الجوية، والتلف واإلهالك من الط�ق القاسية، والخدوش والكشط والتآكل الوارد 

حدوثه عند نقل المعدات واألدوات.



المخفي العا�ل الح�اري

أفالم الحماية

�وفر المخفي العا�ل الح�اري من ��بارت حماية بنسبة %99 من األشعة فوق البنفسجية، وبنسبة %90 من 
الضوء المنعكس، وبنسبة تصل إلى %65 من الح�ارة. نضمن لك ضمان مدى الحياة على المظهر ال�ائع ألفالم 

المخفي والع�ل الح�اري من ��بارت بدون فقاعات، وال تشققات، وال تقشير، وال تغ�ير في اللون.

تطبق الش�وط و االحكام

إنها أفالم شفافة بتقنية العالج الذا�ي ُصنعت لتحمي صبغ السيارة لسنوات عديدة، فهي َتحمي طالء سيارتك 
وتمنعه من التشقق والخدوش. األفالم شفافة وغير مرئية تق��ًبا.

أفالم حماية الصبغ زي شيلد

ضمــــــان

ضمــــــان

مـدى الحـياة

ضمــــــان

ضمــــــان

٥ سنوات



تحسن خدمة الحماية الفائقة والفعالة للفرش الداخلي 
من تحمل فرش سيارتك، ويمنع االتساخات، والت�اب، 

والدهون من التخلل إلى ألياف المقاعد. أيًضا، تحافظ 
الخدمة على خامة الفرش وزهو لونه ليعطيك مظهر 

�ائع لسيارتك من الداخل.
يغطي ضماننا الصيانة الدو��ة لحماية الفرش الداخلي 

الفائقة والفعالة. 

الحماية الفائقة
والفعالة للفرش الداخلي

تعقم ترك�بة هذا المنتج سيارتك من الداخل بدون ض�ر 
أو �ائحة ليحميك أنت وأسرتك من الج�ا�يم واألم�اض 

الحماية من الج�ا�يم

سوف تشعر دائًما بالملمس الناعم والمظهر الفخم 
لمقاعد سيارتك الجلدية مع خدمة حماية فرش السيارة 

الجلدي من ��بارت، فهو يحمي اللون من البهتان 
الجلد من التشقق. تحافظ خدمة حماية فرش السيارة 

الجلدي على مظهر المقاعد الفخم لمدة تصل إلى 
ستة أشهر، وت��حك من عبء الصيانة الدو��ة.

حماية فرش السيارة الجلدي

تجمع هذه الباقة خدمات العناية الداخلية بسيارتك 
لتساعدك أن تحافظ على فرش سيارتك من أشعة 

الشمس، وتحميه من االتساخ، وتعقمه و�نظفه بعمق، 
وتحافظ على مظهره ال�ائع ألعوام عديدة قادمة. يأ�ي 

مع الباقة خصم لتجديد باقة الخدمات سنوًيا بسعر 
يناسبك.

الحماية الداخلية +

العناية بالتفاصيل
ضمــــــانو الحماية الداخلية

ضمــــــان

مـدى الحـياة

تطبق الش�وط و االحكام



الحماية الماسية

إنها باقة من خدما�نا للعناية الخارجية ممتدة 
التأ�ير التي �نظف وتعني بمعدن، وعجالت، 
وزجاج سيارتك. أيًضا، تعطي سيارتك لمعاًنا 

قوًيا، وتحمي طالئها من األشعة فوق 
البنفسجية. ستحصل على لمعان بضمان مدى 

الحياة يجدد سنوًيا.

حماية الصبغة

طبقة النانو سي�اميك شديد القوة تحمي سطح 
سيارتك، وتعطيه لمعًة �ائعة. لن تقاوم المياه 

والكيماويات فحسب، بل أيًضا تحمي السيارة من 
درجات الح�ارة العالية، وأشعة الشمس فوق 

البنفسجية واألكسدة.

يمكنك اختيار خدمة النانو سي�اميك بلس لتحصل 
على تجديد ��بارت الحصري لخدمات العناية الداخلية 

للسيارة، ولباقة الحماية الداخلية الفعالة.
حماية فائقة وضمان مدى الحياة يجدد سنوًيا.

ضمــــــان

ضمــــــان

مـدى الحـياة

ضمــــــان

ضمــــــان

مـدى الحـياة

حماية المظهر

ستعطيك طبقة حماية شديدة الصالبة لتكون 
سيارتك �ائعة والمعة ألعوام عديدة قادمة، 

كما ستمكنك من القيادة بثقة حيث أن 
ترك�بة الطالء الصمغية شديدة الفعالية ضد 
أي خدوش على سيارتك. احصل على حماية 

ماسية بضمان مدى الحياة يجدد سنوًيا.

ضمــــــان

ضمــــــان

مـدى الحـياة

تطبق الش�وط و االحكام



ال شيٍء يحمي مثل



NOTHING PROTECTS LIKE

ZIEBART

Partners:


