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Podjetje IMS-ADIT,d.o.o. na slovenskem tržišču deluje že od leta 1992. Od začetkov, ko smo 
proizvajali in tržili le aditive za kurilna olja, danes našim kupcem lahko ponudimo široko 
paleto izdelkov za obrt, industrijo, delavnice in drugo. Smo eno vodilnih podjetij za trženje 
sodobnih vpojnih sredstev, sistemov za zaščito okolja, zaščitne opreme, čistilne tehnike ter 
sredstev za čiščenje in vzdrževanje vozil. Poleg izdelkov svetovno znanih proizvajalcev, ki 
jih ekskluzivno zastopamo v Sloveniji, nudimo tudi široko paleto izdelkov, ki so na voljo pod 
lastno blagovno znamko Gipy in Ims.
Sodelujemo z mnogimi priznanimi svetovnimi korporacijami kot so: Spc Brady, Americol BV, 
Enpac Corporation ltd, Wepp GmbH, Wekem GmbH, Melle Ltd, Kwazar Corporation, Mev-
atec s.r.o. in mnogi drugi.

Že nekaj let uspešno poslujemo tudi preko in-
terneta. Za najaktualnejšo ponudbo obiščite 
naše spletne trgovine:

www.ims-trgovina.si
Spletna trgovina www.ims-trgovina.si zajema 
širši del naše ponudbe. V njej najdete široko 
paleto izdelkov in pripomočkov za profe-
sionalno, kot tudi domačo rabo. Na voljo je 
naprimer orodje, oprema, čistila, tehnična 
kemija, itd.

www.operi-avto.si
Spletna trgovina www.operi-avto.si je 
največja slovenska spletna trgovina z avto-
kozmetiko. Slogan “Avtokozmetika za vsak 
žep” nakazuje, da pri nas najde potrebne 
produkte tako običajen uporabnik, kot tudi 
najzahtevneši profesionalec. In to po izredno 
konkurenčnih cenah!

IMS-ADIT, d.o.o., Špruha 29, 1236 Trzin, Slovenia, Tel: +386(0)1 560 22 00, Fax: +386(0)1 560 22 10, web: www.ims-adit.si, mail: ims@ims-adit.si
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Chimigal je italjanski proizvajalec profesionalne avto 
kozmetike. Njihov obsežen prodajni program ponuja tako 
detergente za avtopralnice kot tudi za domače 
uporabnike. Vsi detergenti so tudi biološko razgradljivi.

Odlično sredstvo za čiščenje INOXa in alu-
minija. Visokokoncentrirano, zato izredno 
ekonomično za uporabo. Zelo je primeren 
za čiščenje avtocistern, rezervoarjev, 
aluminijastih letev tovornih vozil in drugih 
podobnih površin. Odlično se izkaže tudi 
za čiščenje platišč.

Sredstvo najvišje kvalitete za čiščenje 
steklenih, plastičnih in drugih površin. 
Zagotavlja odlično zaščito pred prahom, 
saj deluje antistatično. Enostavno odstran-
juje prstne odtise, nikotin in ostale madeže. 
Ne pušča sledi in mavrice. Sredstvo je 
koncentrirano - redčimo z vodo.

Vrhunsko sredstvo za ekstrahacijsko 
čiščenje notranjosti vozil – sedežev in
tepihov. Zahvaljujoč reakciji
odstranjuje vse trdovratne umazanije in pri 
tem oddaja prijeten vonj po limoni. 
Primeren je za ročno in strojno nanašanje.

Močno koncentrirani visokopeneči
detergent za delikatno predpranje. 
Odličen za uporabo v poletnih mesecih, 
saj je izredno varen do površin. Odličen 
v kombinaciji s penomati in opremo za 
čiščenje s peno.

S posebnimi bio sestavinami 
zagotavlja varno uporabo, očiščeni 
površini pa povrne prvotni sijaj. Hitro in 
učinkovito odstranjuje vse vrste umazanij. 
Uporabljamo za avtomobile, kakor tudi 
tovorna vozila. Primerno za avtomatizirane 
sisteme in pršila.

Edinstveno sredstvo za čiščenje v 
kombinaciji s čistilno opremo Tornador. 
Sredstvo se ne peni. Primerno za uporabo 
na vseh površinah. Odlikuje ga izjemna 
moč čiščenja.

Močno alkalno sredstvo za čiščenje 
platišč. Hitro in varno odstrani umazanijo 
na kolesih avtomobilov, avtobusov, 
kamionov in vlakov. Primerno je za 
uporabo v pralnicah. Nanašamo ga 
ročno ali strojno. Sredstvo se priporoča za 
uporabo na alu platiščih.

Prvovrstno koncentrirano sredstvo za nego 
in visok sijaj pnevmatike. Sredstvo je iz-
redno ekonomično saj ga redčimo z vodo. 
Odbija umazanijo in varuje pred zunanjimi 
vplivi. Zagotavlja visoki sijaj 
pnevmatik. Sredstvo nannašamo z
gobicami, razpršilkami ali čopičem.

Močno koncentrirano, učinkovito 
dvokomponentno sredstvo je primerno za 
odstranjevanje najtrdovratnejših umazanij 
na vozilih in strojnih delih. Še posebno je 
učinkovit za čiščenje kamionskih ponjav. 
Vsebuje spojine, ki učinkovito ščitijo lak in 
ostale umetne materiale. 

Premium močno koncentriran detregent 
za predpranje vozil. Hitro in učinkovito 
odstranjuje vse vrste umazanij. 
Uporabljamo za avtomobile, kakor tudi 
tovorna vozila. Primerno za avtomatizirane 
sisteme in pršila.

Sredstvo za nego in čiščenje armaturnih 
plošč, PVC odbijačev in ostalih plastičnih 
površin na osnovi silikona. Na površinah 
ne pušča nobenih sledi in se moteče ne 
sveti. Ustvarja poseben film, ki poskrbi, da 
se preh ne prime na površine. Odlično se 
obnese za kot premaz za pnevmatike.

Prvovrsten artikel za maksimalen učinek 
voskanja. Omogoča popolno sušenje 
površine in enostavno odtekanje vode. 
Zaradi svojih lastnosti omogoča nanos pri 
hitri hitrosti avtopralnice. Dodatki bio-poliša 
zagotavljajo maksimalen lesk površine. Ne 
masti krtač in vetrobranskih stekel.

Sredstvo (ČISTILNO MLEKO) za nego in 
čiščenje armaturnih plošč, PVC odbijačev 
in ostalih plastičnih površin vozil. Na 
površinah ne pušča nobenih sledi in 
motečega sijaja. Ustvarja poseben film, ki 
poskrbi, da se prah ne prime na površine.

Super koncentrirano sredstvo, primerno za 
predpranje vozil in čiščenje tovornih vozil 
brez uporabe gobe ali krtač. Primeren 
je za čiščenje avtocistern, kamionskih 
ponjav, avtodomov, plovil,… Varen za 
uporabo. Deluje hitro in učinkovito.  

Močno koncentiran detergent za 
predpranje tovornih in osebnih vozil v 
kombinaciji z opremo za peneče 
predpranje. Učinkovito odstranjuje 
umazanijo in nečistoče brez uporabe 
gobe in krtač.

12KG  25KG  66KG  220KG

12KG

1L  5KG  12KG  25KG  220KG

25KG

25KG

1L  5KG  12KG

12KG  25KG

5KG  12KG  25KG  220KG

25KG

1L  5L  12KG  25KG

12L

25KG

1L  5KG  12KG  220KG

25KG  60KG  220KG

25KG

TITAN PLUS                                          

PULY GLASS                                           

FIBREX CITRUS                                    

INNOVATION                                   

STARCAR                                              

TURBOGAL                                          

FORLEG                                                

NEROS PLUS                                                        

COMBY                                             

DIVOR WASH                                    

DASHY                                                   

VEIL EXTRA POWER SHINE                         

PLASTYLUX                                                 

GEOS EXTRA                                        

INSTANT WASH                                         
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Tretji korak pri brezvodnem čiščenju. 
Sredstvo zagotavlja maksimalno zaščito 
pred UVA/UVB žarki na opranem vozilu. 
Sredstvo prav tako ščiti lak pred prahom 
ter ostalo umazanijo. Nanašamo ga z 
mikro krpo. Po nanosu se vozilo zasveti kot 
novo. 90% biološko razgradljiv.

Krema za nego usnejenih površin. 
Preprečuje pokanje usnja ter staranje. 
Priporoča se uporaba na tri mesece.

Visoko koncentrirano sredstvo za 
agotavljanje prijetnega vonja v vozilu. Na 
voljo je v različnih vonjih. Uporaba je 
enostavna, saj sredstvo enostavno 
napršimo v notranjost vozila. 

Kislinsko koncentrirano sredstvo za 
odstranjevanje betonskih usedlin iz 
kamionov in delovnih strojev.

Komplet sredstev WASH & LUX BLU, VERDE 
in UVA/UVB.

Okolju prijazno sredstvo za 
brezvodno čiščenje vozil, plovil, prikolic, 
ipd. brez uporabe vode. Sredstvo je več 
kot 90% biološko razgradljivo. Unikatna 
formulacija za hitro in enostavno čiščenje 
vašega vozila v enem koraku. Varen za 
uporabo na vseh površinah.

Specialno sredstvo je namenjeno za 
uporabo v vodnih čistilnih sistemih s
hladno ali toplo vodo. Zagotavlja čiščenje 
cevi in boljšo izmenjavo toplote. 
Odstranjuje rjo in vodni kamen. Primeren 
za uporabo v visokotlačnih črpalkah.

Specialno sredstvo za odstranjevanje
polimernih zaščitnih voskov iz novih vozil.

Komplet sredstev WASH & LUX BLU, VERDE 
in UVA/UVB ter treh mikro krp.

Polirno sredstvo za nanos po čiščenju s 
Wash & Lux Blu čistilom. Sredstvo odpravlja 
nepravilnosti pri pranju ter zagotavlja visok 
sijaj. Nanašamo ga z mikro krpo. Lahko ga 
uporabljamo na vseh zunanjih površinah 
kot so lak, plastika, krom, stekla, guma,...

Specialno profesionalno sredstvo za 
čiščenje usnjenih površin. Učinkovito
prodira v vse pore in zagotavlja prijeten 
vonj.

Sredstvo se uporablja za zmanjšanje 
penjenja visoko penečih detergentov, za 
uporabo v kombinaciji z različnimi čistilnimi 
stroji - tam, kjer se zahteva nizko peneči 
detergent.

10L  25L  66KG

500ml

12KG

25KG

3 x 750ml

750ml

12KG

1KG  25KG

3 x 750ml

750ml

750ml

1KG  12KG  25KG  60KG

WASH & LUX UVA/UVB (zaščita)                         

CFL-KREMA ZA USNJE                           

DEO GAL                                            

DECEM PLUS                                         

WASH & LUX KOMPLET                         

WASH & LUX BLU (čistilo)                         

PREKALK MEHČALEC VODE                         

EXTRA COP                                            

WASH & LUX KOMPLET XL                         

WASH & LUX VERDE (polish)                  

DFL-ČISTILO ZA USNJE                           

NO FOAM ANTIPENILEC                             

Americol BV je eden izmed večjih svetovnih razvijalcev in 
proizvajalcev čistil. V njihovem programu najdete izjemne 
detergente iz programa avto kozmetike za čiščenje
notranjosti in zunanjosti vozil. 

Super koncentrirano sredstvo za pred-
parnje in pranje tovronih vozil in delovnih 
strojev.

Efektivno biološko razgradljivo visoko 
koncentrirano sintetično sredstvo z 
dodatkom naravnega voska, ki ustvarja 
zaščitni sloj na površinah. Varno ga up-
orabljamo na kovini, sintetičnih materialih, 
aluminiju, barvanih površinah in gumi. 
Sredstvo ustvarja visoki sijaj in zaščito vozil.

Visoko koncentrirano, kvalitetno biološko 
razgradljivo sredstvo. Primerno za 
odstranjevanje insektov in atmosferskih 
onesnaženj, ki se med vožnjona nabirajo 
na vozilih, motociklih in čeladah. Varno ga 
uporabljamo na aluminjastih, sintetičnih, 
barvastih površinah in gumi.

Hitro delujoče, biološko razgradljivo in 
efektivno  kislinsko čistilo z dodanimi 
aditivi, ki preprečujejo nastajanje korozije. 
Enostavno odstranjuje rjo, cement, beton 
in trdovratne usedline. Uporabljamo ga za 
čiščenje kovin. 

Odlikuje ga stabilno penjenje in 
učinkovitost na vseh površinahter visok
sijaj. Varno ga uporabljamo na alu 
površinah, sintetičnih materjalih, barvanih 
površinah in gumi. Posebno je razvit za 
odstranjevanje umazanij s pomočjo 
visokotlačnih čistilcev. 

Izredno varno in obenem močno alkalno 
sredstvo za čiščenje platišč. Uporabljajo 
ga mnogi profesionalni uporabniki po 
Evropi. Preizkustite ga tudi vi. Primeren je 
za čiščenje aluminijastih in jeklenih platišč. 
Sredstvo je močno koncentrirano

Hitro delujoč čistilni detergent visoke kvalitete. Unikatna 
formulacija zagotavlja stabilno penjenje. Primeren za 
pranje kamionskih ponjav. Zagotavlja visok sijaj. Varno 
ga uporabljamo na sintetičnih površinah, barvanih 
površinah, gumi in ostalih umetnih materialih. 

Visoko koncentriran biološko razgradljiv 
sintetični šampon. Varno ga uporabljamo 
na kovini, sintetičnih materialih, aluminiju, 
barvanih površinah in gumi. Sredstvo 
ustvarja visoki sijaj in zaščito na površinah 
vozil. Enostavno in hitro odstranjuje umaza-
nijo in insekte z vozil.

20L

1L  5L  10KG  25KG  66KG

1L  10L

10L

20L  66KG

10L

25KG  66KG  220KG

1L  5L  10KG  25KG  66KG

TRUCK CLEANER EXTRA                          

SHAMPOOWAX                                 

INSECT REMOVER                         

AMEFIX                                                       

CAR & TRUCK WASH                              

WHEEL CLEAN EXTRA                             

TRUCKWASH HD                                 

CARSHAMPOO                                    
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Učinkovit sprej proti rosenju stekel. Deluje 
takoj in učinkovito. Na steklu ustvari pose-
ben sloj, ki preprečuje nadalnje rosenje 
stekel. Ne pušča sledi. Primeren tudi za 
uporabo na pleksi steklih.

Visoko koncentriran šampon za ročno 
pranje vozil z dodatkom za korozijsko 
zaščito površin. Povsem varno ga up-
orabljamo na vseh površinah. Ustvarja 
stabilno penjenje, kar zagotavlja odličen 
čistilni učinek. Šampon je izredno koncen-
triran, zato je izredno ekonomičen.

Učinkovito in sredstvo za povrnitev origi-
nalnega videza zbledelih PVC odbijačev 
na starejših vozilih. Poleg tega je primeren 
tudi za nego pnevmatik. Namenjen tudi 
profesionalni uporabi. Učinkovit in izredno 
ekonomičen. Sredstvo je črne barve, zato 
plastiko še dodatno potemni.

K2 Balsam Quick polish je izredno 
učinkovito in ekonomično sredstvo za hitro 
obnovitev zbledele barve vozila. Izredno 
enostavne nanos omogoča odlične 
rezultate že v nekaj minutah. Sredstvo je 
primerno za vse vrte lakov: tako navadne 
kot tudi metalik. Zagotavlja briljanten sijaj.

Močno koncentrirano sredstvo za čiščenje 
zamaščenih površin okoli motorja. Aktivne 
sestavine omogočajo hitro in učinkovito 
odstranjevanje vseh vrst olj, masti in druge 
nečistoče. Ne povzroča škode tesnilom 
in drugim elementom. Posebni dodatki 
varujejo pred korozijo površin.

Keramični premaz za zaščito vseh zunanjih 
lakiranih površin vozila. Ščiti vozilo pred 
manjšimi praskami, umazanijo, UV žarki, 
slojo, ptičjimi iztrebki, kislim dežjem, 
drevesno smolo, ostanki insektov in celo 
mehanskimi poškodbami kot so udarci 
kamnov. Preprečuje tudi bledenje barve.

Visoko koncentriran šampon za ročno 
pranje vozil z dodatkom voska za visoki 
sijaj in zaščito površin. Povsem varno ga 
uporabljamo na vseh površinah. Ustvarja 
stabilno penjenje, kar zagotavlja odličen 
čistilni učinek. Šampon je izredno koncen-
triran, zato je izredno ekonomičen.

Koncentriran visoko peneč detergent za 
predpranje vseh vrst lakiranih in plastičnih 
površin. Ustvarja gosto peno, ki ne 
poškoduje površin. Brez težav odstranjujuje 
še tako trdovratno umazanijo. Sredstvo je 
primerno za uporabo v penomatih (foam 
lance). 90% biorazgradljivo.

Učinkovito čistilna pena za čiščenje 
prezračevalnih kanalov vašega vozila. 
Odstrani vse umazanije in očisti kanale 
s pomočjo posebno oblikovane dolge 
cevke, ki je priložena spreju. Primerno za 
vse vrste vozil.

Sredstvo za vzdrževanje keramičnih prem-
azov. Priporočljivo za občasno osvežitev 
premaza K2 Gravona. Zmanjša tveganje 
za majhne praske. Pa je primeren tudi 
kot samostojen zaščitni premaz. Lahko se 
uporablja tudi plastike, gume in stekla. 
Trajnost od 3 do 6 mesecev.

Močno, ekonomično in uporabniku 
prijazno sredstvo za čiščenje platišč. 
Odstranjuje vse vrste trdovratnejših 
nesnag. Dodan posebni inhibitor varuje 
platišče in preprečuje rjavenje. Varno ga 
uporabljamo za čiščenje aluminijastih, 
kakor tudi jeklenih platišč.

Color Max je polirna pasta z dodanim 
voskom za zaščito površin. Na voljo je v 
beli, črni, rdeči in srebrni ter tako zagot-
avlja maksimalne rezultate na lakiranih 
površinah. Enostavno prekrije manjše 
praske, obnavlja obledele površine, vrača 
sijaj in zaščiti površino.

Sredstvo za povrnitev leska zunanjim 
plastičnim, gumijastim in drugim umetnim 
površinam na vozilu. Deluje popolnoma 
neodvisno od barve površine. Varuje 
pred atmosferskimi onesnaženji in deluje 
antistatično. 

K2 Bold je prvovrstno sredstvo za nego in 
zaščito gumijastih površin. Posebni polim-
erni dodatki zagotavljajo globinski učinek 
in dolgotrajen efekt in zaščito pnevmatiki. 
Odlikuje ga enostaven nanos, dolgotrajen 
učinek in maksimalna zaščita.

Pasta primerna za čiščenje in poliranje 
vseh kovinskih površin. Izredno učinkovita 
za kromirane, srebrne, aluminijaste in zlate, 
bronaste, inox površine. Enostavna za 
uporabo, zagotavlja vrhunske rezultate. 
Odlična za odpravljanje poškodb in
povrnitev sijaja aluminijastim platiščem.

300ml

1L  5L

200ml

700ml

770ml

50ml

500ml  1L  5L

5KG

600ml

250ml

770ml  5L200ml

300ml600ml  700ml  5L

120g

FOX                                               

EXPRESS                                                 

BONO BLACK                                          

BALSAM - SILIKONSKO MLEKO                                 

AKRA                                            

GRAVON                                                 

EXPRESS PLUS                                               

AKTIVNA PENA                                   

KLIMA DOKTOR                                                             

GRAVON RELOAD                                                             

FELIX                                                     COLOR MAX                                                        

BONO                                                  BOLD                                                   

ALUCHROM                                        

V prodajnem programu priznanega evropskega proizvaja-
lca K2 so izdleki najvišje kakovosti za čiščenje in vzdrževanje 
vašega jeklenega konjička, primerni za profesionalce in 
doma. K2 odlikuje široka paleta izdelkov in visoka kvaliteta. 
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Univerzalni, ekonomični detergent za 
čiščenje steklenih površin. Ravno tako je 
primeren za čiščenje plastike, pohištva in 
ostalih površin. Deluje protiprašno in ne 
pušča sledi. Sredstvo je že pripravljeno za 
uporabo.

Sintetični vosek na osnovi polimerov 
najvišje kakovosti. Zagotavlja dolgoročno 
zaščito laka, poleg tega pa osveži barvo 
in poudarja lesk. Po nanosu barva postane 
bolj gladka, voda pa lažje odtega s 
površin. Komplet vsebuje sintetični vosek 
Quantum in mikro krpo (40x40cm).

Profesinalna srednje groba polirna pasta 
najvišje kvalitete za odstranjevanje prask 
in celo sledi brusnega papirja gradacije 
800, pri tem pa zagotavlja izjemen sijaj 
površine. Odlična za odstranjevanje holo-
gramov, pomarančne barve, obledelosti 
in ostalih poškodb. 

Unikatno sredstvo za čiščenje in nego 
usnjenih površin. Posebni čistilni delci zago-
tavljajo enostavno in hitro čiščenje usnja, 
negovalne sestavine pa ob enem zago-
tavljajo maksimalno zaščito. Preprečuje 
staranje, pokanje, zagotavlja mehksot in 
prožnost. Enostaven nanos.

Univerzalno čistilno sredstvo za učinkovito 
čiščenje celotne notranjosti vozila, kakor 
tudi zunanjih plastičnih delov. Očisti in 
razmasti vse dele vozila kot so plastika, 
skaj, mehanski deli, barvane in ostale 
površine. Popolnoma varen za uporabo. 
Deluje hitro in je zelo ekonomičen.

Za maksimalen sijaj in zaščito vaših 
pnevmatik. V kompletu je loščilo s prijetnim 
vonjem in aplikator za nanos sredstva. 
Izdelek je primeren za najzahtevnejše up-
orabnike. Zagotavlja dolgotrajen učinek. 
Odbija vodne kapljice in preprečuje 
staranje gume.

K2 Klima Fresh je izredno učinkovito sred-
stvo za čiščenje celotnega klimatskega 
sistema. Odlikuje ga izredno enostaven 
postopek uporabe in izredna učinkovitost. 
Primeren je za vse vrste klimatskih naprav. 
Zagotavlja svež in prijeten vonj v kabini.

Profesinalna fina polirna pasta najvišje 
kvalitete za odstranjevanje mikro prask in 
hologramov. Odlična za zaključno fazo 
poliranja. Zagotavlja izjemen sijaj in lesk 
površine.

Vas motijo nadležni madeži mrčesa na 
vašem vozilu? Rešitev je specialno čistilno 
sredstvo za odstranjevanje insektov in 
mrčesa Nuta Anti Insect. Sredstvo je 
popolnoma varno za uporabo na vseh 
površinah vozila. Deluje hitro in učinkovito.

Čistilo za odstranjevanje kovinskih 
delcev in vseh vrst umazanij z vseh 
zunanjih površin vozil. Zelo primeren tudi za 
odstranjevanje zračne rje. Deluje hitro in 
učinkovito, krtačenje v večini primerov niti 
ni potrebno. “Bleeding Effect”. 

Odlično čistilno sredstvo za naravno in 
umetno usnje. Primeren za čiščenje vozil, 
pohištva, obutve in usnjenih pripomočkov. 
Odstranjuje tudi trdovratnejše madeže. 
Povrača elastičnost in naraven izgled. 
Primeren za vse barve usnja. Ni primeren 
za uporabo na semišu ali nubuku.

Primeren je za nego in čiščenje armaturnih 
plošč in plastičnih površin v vozilih in 
barkah. Površinam zagotavlja visoki sijaj 
in jih dlje časa ohranja čiste. Ravno tako 
je primeren za lesene površine. Varuje 
pred prahom, deluje antistatično, in se 
ne moteče sveti. Na voljo v različnih vonjih. 

Tekoči sintetični vosek, ki ga odlikuje ga 
enostaven nanos in dolgotrajna zaščita 
pred atmosferskimi vplivi. Zagotavlja UV 
zaščito in maksemialen lesk na površinah. 
Primeren za vse, ki bi želeli na hitro povos-
kati vozilo, saj ga enostavno napršimo še 
na mokro vozilo in speremo z vodo.

Sredstvo za nego armaturnih plošč najvišje 
kvalitete. Površine ščiti pred umazanijo in 
jim zagotavlja dolgotrajen lesk in zaščito. 
Površine ohranja mehke in prožne. Deluje 
antistatično, kar preprečuje prijemanje 
prahu na očiščeno površino. Sredstvo za 
seboj pušča povsem mat učinek.

Super fina polirna pasta za doseganje 
maksimalnega sijaja. Formulacija bazira 
na moderni nano-tehnologiji. Zagotavlja 
visok sijaj površine že po enkratni uporabi, 
ob tem pa učinkovito odstrani praske, 
pomarančno površino, oksidacijo,sledi 
abrazivnega papirja. 

Specialno čistilo za čiščenje in 
razmaščevanje površine pred nanosom 
voskov in premazov. Odličen tudi za 
odstranjevanje ostankov polirnih past. 
Zahvaljujoč njegovi formuli, bodo premazi 
na vozilu ostali dalj časa.

V kompletu je loščilo za notranje površine 
s prijetnim vonjem in aplikator za nanos 
sredstva ter mikro krpica za brisanje. Za 
najzahtevnejše uporabnike. Zagotavlja 
dolgotrajen učinek in originalen izgled 
površine. Ohranja in varuje, zagotavlja 
prijeten vonj, antistatični efekt.

Edinstven premium sintetični vosek, ki 
temelji na najnovejši tehnologiji. Vosek 
le napršite na površino in kar mokrega 
obrišite. Zaradi edinstvene formule, vosek 
ne pušča belih sledi in je tako primeren za 
vse vrste barv. Komplet vsebuje sintetični 
vosek K2 Spectrum in mikro krpo. 

Učinkovita aktivna pena za čiščenje 
steklenih, kristalnih in lakiranih površin. Čisti 
hitro, brez sledu. Odlično odstranjuje vse 
vrste madežev. Primerno za uporabo za 
uporabo na steklenih površinah, plastiki, 
kovini in drugje. Odlična tudi za čiščenje 
elektronskih naprav.

K2 Polo Protectant Mat je negovalno sred-
stvo (čisti in varuje) za notranje površine 
vozila. Primeren za plastiko, armaturne 
plošče, usnjene sedeže,… Zagotavlja 
originalen ton barve ter za seboj ne pušča 
nikakršnega sijaja. Varuje pred UV žarki. 
Deluje antistatično. Priložena krpica.

Srednje groba polirna pasta za odstran-
jevanje poškodb na laku. Odstranjuje 
poškodbe gradacije 800 do 3000. Zago-
tavlja visok sijaj površine že po enkratni 
uporabi, ob tem pa učinkovito odstrani 
praske, pomarančno površino, oksidacijo, 
sledi abrazivnega papirja.

Profesinalna groba polirna pasta najvišje 
kvalitete za odstranjevanje prask in in 
sledi brusnega papirja na laku. Odlična za 
odstranjevanje hologramov, pomarančne 
barve, obledelosti in ostalih poškodb. 

Navlažene krpice so primerne za čiščenje 
notranjosti vozil, še posebej plastike in 
gume. Očiščenim površinam zagotavljajo 
UV zaščito in prijeten vonj. Preprečujejo 
prijemanje prahu. Zaradi svoje embalaže 
so primerne za hrambo v še tako majhnem 
prostoru v vozilu in tako vedno pri roki.

Groba polirna pasta za odstranjevanje 
resnih poškodb. Odstranjuje poškodbe 
gradacije 800 do 3000. Zagotavlja visok 
sijaj površine že po enkratni uporabi, 
ob tem pa učinkovito odstrani praske, 
pomarančno površino, oksidacijo, sledi 
abrazivnega papirja.

Učinkovit zaščitni premaz za vozila, izdelan 
iz naravnega carnauba voska. Zagotavlja 
bleščeč sijaj ter poživi barvo vozila. Je zelo 
enostaven za nanos in odstranjevanje. 
Odlikuje ga dolga obstojnost. Komplet 
vsebuje tudi aplikator za nanos ter mikro 
krpo za odstranjevanje.

Odličen šampon za ročno pranje vozil. Ne 
potrebuje redčenja. Visoko peneč in zelo 
učinkovit. Primeren za vse površine.

K2 Lamp Doktor je specialna polirna pasta 
za poliranje luči. Primerna za ročni in strojni 
nanos. Popolnoma odstrani obledelost 
in praske in porumenelost na žarometu. 
Primerna je za vse vrste žarometov.

770ml  5L

140g

200g

200ml 

236ml

500ml

150ml

200g

770ml

700ml  5L

250ml

600ml

770ml

770ml

1KG

770ml

500ml

700ml

600ml 

250ml

1KG

200g

25 krpic

1KG

200g

5KG

60g

NUTA (čistilo za stekla)                                         

QUANTUM KIT                                          

LUSTER Q3                                       

LETAN                                                     

OSKAR                                                 

SIGMA                                           

KLIMA FRESH                                             

LUSTER Q5                                                         

NUTA ANTI-INSECT                                             

ROTON                                           

LETAN CLEANER                                             

POLO COCKPIT MAX                                    

SPID WAX                                    

POLO PROTECTANT                                                    

T5 FINE CUT                                                

KLINET                                                    

OMEGA                                                    

SPECTRUM                                                 

NUTA (pena za stekla)                                                      

POLO PROTECTANT MAT                                                   

T3 MEDIUM CUT                                                  

LUSTER Q1                                        

POLO PROTECTANT WIPES                                            

T0 HEAVY CUT                                            

PROTON CARNAUBA                                            

TAKO                                            

LAMP DOKTOR                                        
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Zaščitni carnauba vosek visoke kvalitete 
za zaščito in sijaj vseh vrst barvanih površin, 
tudi metalik barv. Carnauba in ostali 
dodatki zagotavljajo visok sijaj površine. 
Varuje površino pred dežjem, soljo, UV 
žarki, kislinami,... Enostaven za nanos s 
priloženim aplikatorjem.

Vrhunska pasta za odstranjevanje prask, 
voskov in raznih nanosov. Zelo majhni 
nano abrazivni polirni delci z dodatkom 
voska zagotavljajo prodor tudi v najmanjše 
luknjice. Površinam zagotavlja odlično 
zaščito in visoki sijaj. Primerna za vse 
lakirane in kovinske površine ter žaromete.

Sredstvo za čiščenje in nego v tekstilnih 
površin v spreju. Aktivna pena zagotavlja 
stabilno penjenje in izreden učinek. 
Primeren je za uporabo na vseh vrstah 
tekstila. Ne pušča sledi, se hitro suši, 
zagotavlja prijeten vonj in je enostaven za 
uporabo.

Prvovrstno sredstvo za nego usnja. 
Usnjenim površinam površinam povrača 
mehkobo in kot nov izgled. Primeren za 
uporabo na vseh usnjenih površinah. Ne 
masti usnja.

Nevidni brisalec. Znatno izboljša vidljivost 
in omogoča enostavno odtekanje vode 
iz vetrobranskega stekla. Omogoča tudi 
lažje drsenje brisalcev po vetrobranskem 
steklu. Do 55 km/h uporaba brisalcev ni 
potrebna.

Izredno močno enokomponentno 
sredstvo, primerno za čiščenje tovornih 
in dostavnih vozil ter delovnih strojev. 
Sredstvo je visoko koncentrirano, zato je pri 
delu z njim potrebna posebna pozornost. 
Brez težav odstranjuje vse vrste umazanij in 
nesnag. Primeren za penomate.

Učinkovito in ekonomično sredstvo, ki z 
lahkoto odstranjuje katran in drevesno 
smolo iz vozil, pri tem pa ne poškoduje 
površin. Uporabljamo ga tam kjer ostala 
sredstva odpovedo. Odlikuje ga 
enostavna uporaba in izjemen čistilni 
učinek.

Kvalitetno čistilo za umetno in naravno 
usnje. Varno in enostavno za uporabo. 
Vrača elastičnost in naraven izgled. 
Uporaben na vseh barvah usnja. Primeren 
za čiščenje vozil, pohištva, obutve,... Po 
uporabi priporočamo uporabo TANNERS 
PRESERVE - kreme za usnje.

Polirna pasta z majhnimi abrazivnimi delci 
za odstranjevanje manjših prask na 
lakiranih in barvanih površinah. Izredno 
majhni delci zagotavljajo odlične 
rezultate. Odlična za poliranje prask, ki 
nastanejo okoli kljuk za odpiranje vrat.

Prašek za odstranjevanje vseh vrst madežev, lahko tudi 
mastnih ali zasušenih,  iz tkanin, žameta ali alkantare. 
Odstranjuje tudi neprijetne vonjave ter pušča svež vonj. 
Ne pušča madežev. Varen za uporabo. 

Sredstvo za čiščenje in nego tekstilnih 
površin v spreju. Aktivna pena zagotavlja 
stabilno penjenje in izreden učinek. Prim-
eren je za uporabo na vseh vrstah tekstila. 
Ne pušča sledi, se hitro suši, zagotavlja 
prijeten vonj in je enostaven za uporabo.

300ml

120g

700ml

221ml

200ml

5KG

300ml

221ml

120g

1KG

600ml

ULTRA WAX                                            

TURBO TEMPO                                       

TAPIS (čistilo)                                                      

TANNER’S PRESERVE  (krema)                                              

VIZIO PLUS                                                   

TURBO TRUCK                                                        

TAR REMOVER                                            

TANNER’S PRESERVE (čistilo)                                            

ULTRA CUT                                                

TORNADO                                        

TAPIS (aktivna pena)                                                 

Začetki podjetja Auto Finesse segajo v leto 1999. Vsi izdelki 
so ročno narejeni v Angliji, uporabljajo jih profesionalni de-
tailerji in entuziasti po celem svetu. Odlikuje jih ekonomična 
poraba, učinkovito delovanje ter preprosta uporaba.

Napreden tekoči vosek za zaščito in sijaj 
vozila. Primeren je za vse, ki nimajo časa 
za voskanje s trdimi voski ter za zaščito 
težko dosegljivih mest. Enostaven in hiter 
za nanos, le napršite in obrišete. Primeren 
je za vse vrste barv, tudi mat in folije.

Vsestranski premaz za 
zunanje in notranje plastične 
površine. Na vodni osnovi 
zasnovan dresing je prim-
eren za zaščito motornega 
prostora, kolotekov, okrasnih 
plastik, plastičnih mask in 
ostalih plastičnih površin. V 
enem koraku plastikam 
povrnete lep satenast izgled 
in UV zaščito.

Premaz, ki pnevmatikam zagotavlja 
izjemno visok sijaj in moker videz. Njegova 
enostavna uporaba zagotavlja zaščito 
pnevmatik v parih sekundah brez uma-
zanih rok. Gloss le enostavno napršite na 
površino. Se lepo vpije v pnevmatiko in 
med vožnjo ne prši po vozilu.

Odlikuje ga stabilno penjenje in 
učinkovitost na vseh površinahter visok
sijaj. Varno ga uporabljamo na alu 
površinah, sintetičnih materjalih, barvanih 
površinah in gumi. Posebno je razvit za 
odstranjevanje umazanij s pomočjo 
visokotlačnih čistilcev. 

Pripravljeno čistilo za odstranjevanje
insektov in ostale umazanije. Vse-
buje napredne razmaščevalce in 
naravne izvlečke citrusov. Nežen a izjemno 
učinkovit pri odstranjevanju nečistoč. Ne 
odstranjuje predhodno nanešenih voskov 
in sealantov. Enostaven za izpiranje.

Eno izmed najpriljubljenejših sredstev za 
čiščenje usnja. Nežno, ampak učinkovito 
čisti vse vrste usnjenih površin. Je zelo 
učinkovit pri odstranjevanju lažje umazani-
je, blata in maščob. Odstranjuje tudi sledi 
kavbojk s svetlega usnja.  Ne povzroča 
nikakršnih poškodb in obarvanja usnja. 

Posebna mešanica spolzkih sredstev, 
ki preprečujejo nastanek poškodb na 
vozilu med uporabo polirnega plastelina. 
Njegova sestava ne povzroča poškodb v 
strukturi polirnega plastelina ter zagotavlja 
gladko drsenje po površini. Po koncu ga 
enostavno obrišemo z mikro krpo.

Učinkovito čistilo za vse steklene in 
pleksi površine. Deluje hitro, ne pušča 
sledi in učinkovito odstranjuje umazanijo 
in cestni film z površine. Steklo po čiščenju 
postane ponovno kristalno jasno. Varen 
vse površine. Ne odstranjuje predhodno 
nanešenih zaščitnih premazov za stekla.

500ml

500ml

500ml

500ml

1L

500ml

500ml

500ml

GLISTEN                                               

DRESSLE                                                

GLOSS                                                       

FINALE                                                  

CITRUS POWER                                

HIDE LEATHER CLEANER                         

GLIDE                                                  

CRYSTAL                                        
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Srednje groba polirna pasta, razvita za 
uporabo z DA polirnimi stroji. Odstranjuje 
srednje velike in lažje praske ter lažjo 
oksidacijo na vseh vrstah barv in lakov. Na 
površini ustvarja visok sijaj. Primerna je za 
uporabo s srednje grobo ali fino polirno 
gobico. 

Koncentrirano večnamensko čistilo za 
čiščenje vseh površin na in v vozilu. Ob 
pravilnem mešalnem razmerju ga lahko 
uporabite za razmaščevanje motornega 
prostora, čiščenje plastik, tekstila, kabrio 
streh in tudi notranjosti vozila. Ne pušča 
nikakršnih sledi in je povsem varen. 

Zaščitni premaz za vse vrste kabrio streh. 
Zagotavlja dolgotrajno zaščito pred 
zunanjimi vplivi, zmanjšuje nabiranje 
cestne umazanije in preprečuje umazaniji, 
da bi se vžrla v površino. Dodana UV 
zaščitna sredstva zmanjšujejo možnost 
bledenja barv. 

Večnamensko čistilo za notranjost vozil. 
Primeren je za uporabo na vseh plastičnih, 
tekstilnih in vinilnih površinah. Brez težav 
odstranjuje težjo umazanijo, obenem 
pa je povsem varen za uporabo in ne 
povzroča nikakršnih poškodb. Primeren za 
vsakodnevno uporabo.

Pasta za poliranje kovinskih površin. Za 
razliko od nekaterih past je izredno lahka, 
kar omogoča enostaven in ravno pravšnji 
nanos. Izbrani polirni abrazivni delci v kom-
binaciji s kemičnimi dodatki zagotavljajo 
hitrost in učinkovitost. Odlična za izpuhe, 
platišča, letvice in podobno.

Unikaten izdelek za čiščenje platišč. 
Odstranjuje zavorni prah in cestno 
umazanijo z lakiranih, poliranih, eloksiranih 
in ostalih občutljivejših platišč. Ker ne 
vsebuje nikakršnih agresivnih sestavin, 
podaljšuje življensko dobo zaščitnih vos-
kov, sealantov ter ostalih premazov.

Bogata zaščitna krema za vse usnjene 
površine. Za seboj ne pušča sijočega 
videza in mastne površine. Redna up-
oraba kreme poživlja in obnavlja usnje ter 
preprečuje staranje in pokanje. Za seboj 
pušča prijeten in naraven vonj po usnju.

Fina polirna pasta, zasnovana za uporabo 
z DA polirnimi stroji. Odstranjuje lažje 
nepravilnosti in praske na laku, holograme 
in sledi grobe obdelave. Pasta je izjemno 
enostavna za uporabo, primerna tako za 
domače kot profesionalne uporabnike.

Napredna polirno-čistilna pasta za 
steklene površine. Odstranjuje manjše 
praske in trdovratne madeže. Odlična 
za odstranjevanje sledi vodnega kamna. 
Varna za uporabo tudi na zatemnjenih 
steklih in kromu.

Učinkovito čistilno sredstvo za tekstilne 
kabrio strehe. Odstranjuje trdovratno 
umazanijo, cestni film, plesen ter povrača 
tovarniški izgled strehe.

UV zaščitni, antistatični premaz za vse 
notranje plastične površine. Površinam 
povrača naravni (mat) videz in jih ne masti. 
Zaradi vodne osnove ne povzroča poškodb 
in bledenja površine. Vozilo po čiščenju 
prijetno odišavi.

Visoko temperaturno obstojen vosek 
za zaščito vseh vrst platišč (barvanih, 
poliranih, kromiranih,…). Ima prijeten vonj 
po mentolu. Platiščem povrača visok sijaj 
in jih ščiti pred nabiranjem depozitov in 
zavornega prahu. Platišča zaščitena z 
voskom so zato veliko lažja za čiščenje.

Krema za zaščito in sijaj pnevmatik, 
oblikovana tako, da zagotavlja dolgo 
obstojnost in sijaj kakršnega želite. Z enim 
slojem kreme bodo pnevmatike dobile 
lep, črn videz, z drgim slojem satenast 
izgled in s tretjim slojem visok sijaj. 

Učinkovito, pH nevtralno čistilo za platišča. 
Sestavljen je iz mešanice čistilnih in 
razmaščevalnih delcev, kateri brez težav 
odstranjujejo zavorni prah in umazanijo s 
platišč. Popolnoma varen in zelo učinkovit 
za uporabo. Ni primeren za uporabo na 
kromiranih in poliranih platiščih.

Vzdržljiv in enostaven gel za zaščito 
in poživitev vseh zunanjih plastičnih in 
gumijastih površin. Je zelo enostaven za 
uporabo, površinam pa zagotavlja vzdržljiv 
satenast videz. Odličen je za poživljanje 
zbledelih površin.  Ščiti pred škodljivimi UV 
žarki in ustvarja odlično hidrofibno zaščito.

Groba polirna pasta zasnovana prav za 
uporabo z DA polirnimi stroji. Odstranjuje 
globje praske in oksidacijo ter pripravi 
površino na nadaljnje stopnje poliranja. 
Pasta je zaradi izjemno enostavne 
uporabe primerna tako za domačo kot 
profesionalno uporabo. 

Neabraziven akrilni glaze na bazi 
polimerov, zasnovan, da površini povrne 
visok sijaj z zmanjševanjem manjših in 
vrtinčastih prask. Primeren za ročni ali stro-
jni nanos. Ustvarja globok, moker videz in 
visok sijaj. Primeren je za poglobitev barve 
pred nanosom voska ali sealanta. 

Hitro delujoče čistilo, ki brez težav 
odstranjuje katran, gumo in ostanke 
lepila. Učinkovito deluje na vseh zunanjih 
površinah kot so lak, steklo in celo plastike. 
Primeren je tudi za čiščenje platišč in 
odstranjevanje drevesne smole.

Zaščita, čistilo in vosek v enem. Je eno-
staven za nanos. Vozilo spolira, očisti in 
zaščiti v enem preprostem koraku. Odličen 
za hitro pripravo vozila. Po nanosu za seboj 
pušča sijoč in globok videz ter povsem 
gladko površino. Sredstvo je primerno tako 
za ročni, kot tudi strojni nanos.

Učinkovito čistilo za odstranjevanje 
zračne rje in zavornega prahu. Sredstvo 
reagira ob stiku z depozitom in se obarva 
(vijolično). Sredstvo je pH nevtralno in ne 
povzroča nikakršnih poškodb na površini. 
Primeren je za uporabo na vseh zunanjih 
površinah, laku, platiščih, steklih in plastiki. 

500ml

1L

500ml

500ml

100ml

500ml

250ml

500ml

500ml

500ml

500ml

100ml

500ml

500ml  1L

500ml

500ml

500ml

500ml

500ml

500ml  1L

REVITALISE No:2                                            

VERSO                                                 

RAG TOP PROTECTOR                                       

TOTAL                                                   

MERCURY METAL POLISH                                                      

REVOLUTION                                                         

HIDE LEATHER CONDITIONER                                              

REVITALISE No:3                                                   

VISION                                                    

RAG TOP CLEANER                                                        

SPRITZ                                                           

MINT RIMS                                            

SATIN TYRE CREME                                            

IMPERIAL                                            

REVIVE                                           

REVITALISE No:1                                                

ULTRA GLAZE                                                 

OBLITARATE                                        

TRIPPLE                                                     

IRON OUT                                                 
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Napreden SiO2 premaz, ki zagotavlja 
obstojno zaščito obenem pa je odporen 
na temperature do 350°C. Idealen je 
za zaščito platišč, zavornih čeljusti in 
zaključkov izpuhov. Izjemno enostaven za 
nanos, na površini popolnoma kristalizira in 
ustvarja ultra trd quartz sloj.

Vrhunska keramična zaščita namenjena 
samo za certificirane Gyeonove
profesionalce.

Napreden keramični premaz, zasno-
van posebej za uporabo na usnjenih 
površinah. Primeren je za uporabo na vseh 
tipih usnja in ne vpliva na izgled površine. 
Je zelo enostaven na nanos, potreben je 
le en sloj premaza. Odbija umazanijo in 
preprečuje razbarvanje ter ščiti.

Napredna dvokomponentna keramična 
zaščita namenjena samo za certificirane 
Gyeonove profesionalce.

Gyeon Q2 AntiFog hitro in eno-
stavno odpravi zarošenost ter ohranja 
steklo popolnoma jasno. Z enim nanosom 
odpravite težave za vsaj dva meseca. 
Sredstvo je popolnoma enostavno za 
uporabo, steklo očistite s kakovostnim 
čistilom, razmastite in nanesete AntiFog.

Premaz za pnevmatike zasnovan na 
SiO2 osnovi. Q2 Tire prodre skozi pore 
pnevmatike. Rezultat je bistveno daljša 
obstojnost, saj premaza ne odstranite s 
prvim pranjem.

Napreden zaščitni premaz, na osnovi silici-
jevega dioksida (SiO2). Je zelo enostaven 
za uporabo, zagotavlja dolgotrajno 
obstojnost in visok sijaj vozila. Zasnovan 
za potrebe avtomobilskih navdušencev, 
zato je ta premaz zelo preprost za nanos, 
podobno kot bi nanašali vosek. 

Unikaten zaščitni premaz za mat vozila. Poudari mat 
efekt. Je zelo enostaven za nanos, potreben je le en sloj. 
Ustvarja izjemen hidrofoben sloj na površini. Preprečuje 
razbarvanje in oksidacijo, zaščiti lak. 

Inovativen premaz, ki ustvarja izjemen 
hidrofoben učinek na vseh predhodno 
nanešenih SiO2 (quartz) premazih. 
Q2 Booster ustvarja odtekanje vode, 
kakršnega še niste videli. Kontaktni kot 
premaza je kar 120’, obstojen pa je kar 12 
mesecev. 

Dolgotrajen quartz zaščitni premaz, zasno-
van posebej za obnovo in zaščito zunanjih 
plastičnih površin. Je izjemno enostaven 
za nanos, na površini ustvarja dolgotrajno 
zaščito, katera prekaša vse nano,
polimerne ali oljne premaze. 

Z uporabo zadnje napredne tehnologije 
SiO2 je Q2 Mohs bistveno lažji za nanos, 
kot konkurenčni izdeki in ter ima tudi labo-
ratorijsko dokazano trdonost in obstojnost. 
Gyeon Q2 Mohs je najtrši avtomobiljski 
premaz, ki je na voljo tudi za končne 
uporabnike.

Namenski zaščitni premaz za usnjene 
površine. Premaz se močno sprime s 
površino vendar ne vpliva na izgled ali
mehkobo usnja. Le en sloj zagotavlja 
visoko stopnjo zaščite, njegove
hidrofobne sposobnosti pa odbijajo vodo 
in umazanijo. 

Visoko napreden quartz zaščitni premaz. 
Je bistveno lažji za uporabo kot večina 
tekočih sealantov ali ostalih quartz 
premazov. Vozilu doda izjemen sijaj in 
globok videz. Zzagotavlja odličen samo 
čistilen efekt, hidrofoben zaščitni sloj in 
popolnoma gladko površino. 

30ml

50ml

50ml  100ml

50ml

120ml

400ml

30ml

50ml

30ml

30ml

30ml  50ml

120ml  400ml

200ml

Q2 RIM                                                

Q2 MOHS+                                            

LEATHER SHIELD                              

Q2 DURABEAD                                  

Q2 ANTIFOG                                       

Q2 TIRE                                                  

Q2 PRIME                                                

Q2 MATTE + Q2 CURE MATTE                                                       

Q2 BOOSTER                                   

Q2 TRIM                                                             

Q2 MOHS                                                       

Q2 LEATHER COAT                                   

Q2 CANCOAT                                          

En izmed najučinkovitejših in najhitrejše 
delujočih odstranjevalcev kovinskih delcev 
na trgu. Zaradi enostavne uporabe je 
izjemno priljubljen pri profesionalnih upora-
bnikih in entuziastih. 

500ml  1L  4L

Q2M IRON                                          

GYEON ponuja širok spekter tehnološko naprednih izdelkov 
premium kvalitete, ki so bili izdatno testirani za maksimalno 
zadovoljitev potreb navdušencev in profesionalcev po 
konkurenčnih cenah. 
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Učinkovit zaščitni premaz za vse tipe tkanin. Ustvarja 
odporen in izjemno hidrofoben sloj. Gyeon Q2M Fabric je 
izdelan iz naprednih SiO2 delcev, kateri se vežejo z vlakni 
in ustvarjajo do 6 mesečno zaščito. 

Ultra fina politura in SiO2 primer v enem. 
Zagotavlja popolno pripravljeno površino 
pred nanosom keramičnega premaza 
ter neverjetno visok sijaj. Njegov glavni 
namen je zagotavljanje popolnega finiša, 
predvsem na mehkih barvah. 

120ml  400ml

120ml  1L

Q2 FABRIC COAT                              

Q2 PRIMER                                                     

Revolucionaren sealant, ki zagotavlja 
instantno in odporno zaščito površine v 
parih minutah – le napršite in sperete. 
Njegova resnična prednost je odličen 
hidrofoben in samo čistilen efekt skupaj z 
intenzivnim sijajem barvanih površin. 

Enostaven, hidrofoben tekoči sealant, ki 
je perfekten za povečevanje obstojnosti 
keramičnih premazov. Primarna naloga 
Q2M Cura je zagotavljanje maksimalne 
obstojnosti keramičnega premaza. Z red-
no uporabo lahko podaljšate obstojnost 
keramičnega premaza tudi za 90%.

Q2M Towelwash popolnoma razgradi 
in na krpah ne pušča sledi in ostankov. 
Gyeon Q2M Towelwash ne vsebuje belil 
ali mehčalcev, saj omenjena dodatka 
sčasoma poškodujeta strukturo mikro krpe. 

Učinkovito in varno čistilo za odstran-
jevanje trdovratnih madežev na laku, kot 
so cestna umazanija in ostanki insektov. 
Bug & Grime Remover je super varen za 
uporabo, preizkušen na vseh občutljivih 
površinah, tudi surovem aluminiju, 
kromu,…

Nepogrešljiv pripomoček za pripravo 
vozila pred nanosom quartz premaza. 
Odstranjuje vse oljnate sledi ter ustvarja 
gladko, antistatično površino. Q2M Prep 
ima močne čistilne in razmaščevalne spo-
sobnosti zaradi katerih se zaščitni premazi 
bistveno bolj oprimejo površine. 

Nano zaščitni pramaz za steklene površine, 
z odlično obstojnostvo in ekstremno 
hidrofobnim učinkom. Primarna naloga 
premaza Q2 View je varnost voznika in 
ostalih potnikov ter udobnejša vožnja v 
težavnih vremenskih pogojih. 

Ultimativna rešitev za čiščenje in pripravo usnjene 
površine pred nanosom keramičnega premaza. Ne 
vsebuje mehčalcev ter za seboj ne pušča ostankov, ki bi 
lahko vplivali na kvaliteto premaza. Odstranjuje umaza-
nije in maščobe. 

Koncentrirana verzija priljubljene wipe-
less zaščite Gyeon WetCoat. Posebno 
zasnovana formula zagotavlja najboljši 
možen hidrofoben efekt v enem prepro-
stem koraku. Ni važno, ali je vaše vozilo 
zaščiteno ali ne, zagotavlja izjemen hidro-
foben učinek v zelo kratkem času.

En izmed najbolj učinkovitih visoko 
penečih predpranj na trgu. Je zelo 
učinkovit prvi korak čiščenja vozil, saj 
odstranjuje večino večje umazanije, 
katero bi v nasprotnem primeru morali 
odstraniti z gobo ali rokavico.

Nežen vzdrževalni izdelek, zasnovan za 
redno uporabo. Ne povzroča razbarvanja 
ali bledenja na nobeni notranji plastični 
oz. vinilni površini. V trenutku odstrani prah 
in lažjo umazanijo, za seboj pa ne pušča 
nikakršnih sledi ali madežev.

Mazalno sredstvo za uporabo v kombi-
naciji z Gyeon polirnim plastelinom. Kljub 
temu, da je lubrikant že pripravljen za 
uporabo, ga lahko brez težav zredčite z 
vodo v razmerju do 1:10. Je pH nevtralen 
zato optimizira delovanje polirnega plaste-
lina ter ga ne poškoduje.

Enostaven in hiter način za obnovo rahlo 
zbledelih plastičnih delov in ohranjanje 
ostalih. Združuje odlično odbojnost umaza-
nije, antistatične sposobnosti in UV zaščito 
v enem izdelku. Mat izgled.

pH nevtralen, čisti šampon, zasnovan za 
uporabo z Gyeon zaščitnimi premazi. Ima 
odlične čistilne sposobnosti, obenem pa je 
dovolj nežen, da ne odstrani
predhodno nanešenih coatingov,
sealantov ali voskov. 

Efektivna polirna pasta, zasnovana za 
odstranjevanje hologramov ter ustvarjanje 
visokega sijaja površine. Lahko se upora-
blja tudi kot srednjo polirno pasto ter pasto 
za osveževanje barvnega odtenka.

Ultimativna formula za hitro in učinkovito 
čiščenje vseh avtomobilskih steklenih 
površin. Odstranjuje oljne ostanke ter 
zagotavlja kristalno jasno površino. Je 
enostaven za uporabo in varen na vseh 
notranjih površinah kot so usnje, vinil in 
celo alkantara. 

Učinkovit odstranjevalec trdovratnih sledi 
vodnega kamna s površine. Je blago 
kislinsko sredstvo, ki nežno odstrani vse 
omenjene depozite s površine. Je zelo 
gost in oljnat zato zelo malo izdelka pokrije 
veliko površino. Sredstvo ne hlapi zato 
lahko površino večkrat obrišete.

Izjemno zmogljiva groba polirna pasta, 
katera s površine odstrani večino prask ter 
za seboj pušča bleščeč sijaj. Kljub velikemu 
odrezu, pasta za seboj pušča minimalno 
količino prahu. Q2M Compound je zas-
novana na vodni osnovi in vsebuje visoko 
kakovoste Japonske abrazivne delce. 

Učinkovito čistilo, na osnovi citrusov, za 
odstranjevanje trdovratnih madežev 
katrana in asfalta. Je popolnoma varen 
za uporabo. Primeren tudi za uporabo v 
ličarskih delavnicah.

Zasnovan na enaki spolzki, pH nevralni 
formuli kot običajni Q2M Bathe, vendar 
pa vsebuje SiO2 polimere. Rezultat tega je 
šampon, ki ne le očisti, temveč tudi zaščiti 
površino. Površina po pranju postane
hidrofobna, odbija vodo in umazanijo, 
efekt pa je obstojen več tednov.

500ml  1L  4L

250ml  400ml

500ml

400ml  1L

500ml  1L  4L

20ml

500ml

100ml  250ml

1L

500ml500ml

250ml

400ml  1L

120ml  1L

500ml  1L

500ml

120ml  1L

500ml  1L

400ml  1L

Q2M WETCOAT                                    

Q2M CURE                                       

Q2M TOWELWASH                                    

Q2M BUG & GRIME                                                     

Q2M PREP                                                 

Q2 VIEW                                                  

Q2M LEATHER CLEANER                                                

Q2M WETCOAT ESSENCE                                                        

Q2M FOAM                                                         

Q2M VINYL CLEANER                                             Q2M CLAYLUBE                                             

Q2M PRESERVE                                   

Q2M BATHE                                                     

Q2M POLISH                                                     

Q2M GLASS                                                        

Q2M WATERSPOT                                        

Q2M COMPOUND                                        

Q2M TAR                                             

Q2M BATHE+                                         
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Ultimativen ročno izdelan vosek za temna 
vozila. Poudari globino temnih barv in 
prekriva manjše praske ter holograme. 
Vosek je visoko obstojen in zagotavlja 
odločno hidrofobno zaščito. Enostaven za 
nanos in brisanje.

Super koncentrirano čistilo za vetrobransko 
steklo z dodatkom zaščitnega repelenta 
za stekla. Primeren za celoletno uporabo, 
tudi v nizkih temperaturah. Brez težav 
odstranjuje drevesne sokove, ptičje 
iztrebke, insekte, cestno in ostalo 
umazanijo z stekel.

Zagotovo eden izmed najbolj popularnih 
sredstev za čiščenje vseh vrst platišč. 
Sredstvo je za razliko od konkurenčnih 
proizvodov prijetno odišavljeno. 
Odstranjuje tudi najtrdovratnejšo 
umazanijo in zavorni prah. Primeren za 
uporabo tudi na kromiranih platiščih. 

Šampon za ročno pranje vozil. Prodira 
med umazanijo in površino vozila ter tako 
hitro, varno in učinkovito odstranjuje 
umazanijo. Zaradi samosušilnega učinka, 
po zadnjem spiranju, voda povsem 
odteče s površine. Za seboj pušča visok 
sijaj in gladko površino.

Visoko kakovosten ‘show’ vosek, narejen 
iz mešanice štirih naravnih voskov, olja 
tropskih sadežev in skrivnostne pete ses-
tavine. Ta skrivnostna sestavina je ključ do 
neverjetnega sijaja in neizmerne
obstojnosti, katera je redka pri šov voskih. 
Možen nanos čez t.i. keramične premaze.

Paradni vosek podjetja Angelwax. Narejen 
je iz najkakovostnejših olj in brazilske 
carnaube. Zagotavlja izjemen moker 
videz, bleščeč sijaj, odlično hidrofobno 
zaščito in obstojnost 5 mesecev. Primeren 
za vse barve vozil.

Koncentrirano sredstvo za odstranjevanje 
trdovratne umazanije kot so npr. insekti, 
cestna umazanija, ptičji iztrebki in ostala 
kontaminacija. Primeren je za uporabo 
v penomatih in v klasičnih razpršilkah. Ne 
vsebuje topil in ne odstranjuje predhodno 
nanešenih sealantov ali voskov.

Perfektna rešitev za odstranjevanje 
trdovratnih madežev v notranjosti vozil 
in z vseh vrst tapet ter tkanin. Vsebuje 
kompleksne sestavine, ki hitro in učinkovito 
odstranijo umazanijo, olje in ostale 
madeže. Notranjost vozila ponovno
postane lepa in prijetnega vonja.

Ultimativen, ročno izdelan vosek za bela 
vozila. Unikatna mešanica naravnih olj in 
voskov je bila oblikovana za povečanje 
sijaja beli barvi in prekrivanje lažjih prask 
in hologramov. Vosek je visoko obstojen 
in  zagotavlja odločno hidrofobno zaščito. 
Enostaven za nanos in brisanje.

Popolnoma sintetičen sealant, ki 
zagotavlja ultimativen zaključni sloj na 
zunanjih površinah vozil. Na površini ustvari 
dodatni zaščitni sloj, kateri ustvarja globok 
sijaj in zaščito do 6 mesecev. Zbledelim 
plastikam in gumam povrača lep, črn 
izgled.

Koncentirano sredstvo za sušenje vozil 
na osnovi voska. Je zadnji korak pri 
pranju vozila. Doda sijoč izgled in gladko 
površino. Ustvarja hidrofobno zaščito.
Tako je čas sušenja vozila bistveno krajši. 
Preprečuje nastanek vodnega kamna.

Angelwax AG je prvi metalik srebrn vosek, 
narejen z enakimi sestavinami kot jih 
uporabljajo proizvajalci metailk 
avtolakov. Poudarja sijaj in globino, 
zahtevnih srebrnih barv ter prekriva 
lažje površinske praske, poleg vsega pa 
površino zaščiti kar do 6 mesecev. 

Izjemno priljubljen vosek tako pri profesionalnih detailerjih 
kot tudi entuziastih. Ponuja visoko kvaliteten vosek za 
zmerno ceno. Narejen iz najkvalitetnejših voskov in olj, 
kar jih premore narava. Zagotavlja zavidljiv moker izgled, 
visok sijaj in obstojnost do pol leta.

Za nego armaturnih plošč, narejen na 
vodni osnovi in pH nevtralen. Ne vsebuje 
silikonov. Vsebuje UV blokerje, kateri ščitijo 
pred škodljivimi sončnimi žarki. Odstranjuje 
umazanijo, prah in prstne odtise z vseh vrst 
plastičnih površin. Za seboj pušča
profesionalen mat izgled.

250ml

1L

1L

500ml

50ml  250ml

200ml

1L

500ml

200ml

500ml

1L

100ml

200ml

500ml

DARK ANGEL                                                

CLARITY                                               

BILLBERRY KONCENTRAT                              

ANGELWASH                                 

5th ELEMENT WAX                                       

DESIRABLE                                                  

CLEANLINESS                                                

ABSOLUTION                                   

DRIFT                                                              

CORONA                                                     

BLUE RINSE                                                       

ANGELWAX AG                                   ANGELWAX                                  

ANGEL DRESSING                                         

Angelwax je manjše podjetje, ki se že 25 let ukvarja s proiz-
vodnjo kemičnih izdelkov za nego vozil. Vsi njihovi izdelki so 
plod lastnega znanja, narejeni in vliti ročno ter lansirani v 
majhnih serijah. S tem zagotavljajo najvišjo možno kvaliteto.
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Quick detailer za zunanjost vozil v nat bar-
vah. Je idealna rešitev, ko ni časa za 
voskanje in potrebujete hitro izgled sveže 
voskanega mat vozila. Unikatna formula 
doda vozilu dodaten zaščitni sloj čez 
predhoden sloj voska ali sealanta. 

Šampon v najčistejši obliki, kar jih lahko 
kupite. Izdelan povsem iz naravnih 
materialov. Je gost, visoko 
koncentriran in počasi odteka s površine 
vozila. Po uporabi za seboj ne pušča sledi, 
le bleščeč sijaj.

V kombinaciji s polirnim plastelinom 
odstranjuje kontaminacijo in zračno rjo 
z barvanih in steklenih površin vašega 
vozila. Ultra gladka formulacija lubrikanta 
omogoča hitro, enostavno in povsem 
varno uporabo polirnega plastelina. 

Sonce in ostali faktorji kot naprimer ob-
raba in trganje lahko razvlažijo usnje, kar 
povzroči utrujen in zbledel izgled. 
Hide-Rate povrača naraven izgled in otip 
usnja. Ima bogat vonj po usnju in vsebuje 
dodatke, kateri obnovijo in pomladijo 
usnje.

Angelwax Gift & Sample Box je sestavljen iz 10 najbolj 
priljubljenih Angelwax izdelkov. Vsebuje vse, kar potrebu-
jete za čiščenje in zaščito vašega vozila. Vse skupaj je 
zapakirano v lični embalaži, zato je 
komplet popolno darilo.

Najobstojnejši vosek podjetja Angelwax. 
Zasnovan za ultimativno zaščito laka 
in neverjeten sijaj. Guardian lahko ob 
minimalnem vzdrževanju zdrži tudi več kot 
6 mesecev. Narejen je iz najkvalitetnejših 
voskov in naravnih olj. Zagotavlja never-
jetno obstojnost, hidrofobnost in sijaj.

Groba polirna pasta, primerna za uporabo 
na vseh vrstah lakov. Zasnovana je za 
odstranjavanje težjih prask, napak v laku 
in odstranjevanje sledi brusnega papirja 
granulacije P1500. Pasta je enostavna za 
uporabo in ustvarja minimalno količino 
prahu. Ne vsebuje silikonov in polnil. 

Za obnovo gumijastih, vinilnih in plastičnih 
površin na vozilu. Narejen na vodni osnovi. 
Dobro se oprime površine in na njej ustvari 
vodoodbojen sloj. Površina po nanosu 
postane kot nova, z lepim sijajem.

En izmed najboljših zaščitnih voskov za 
platišča nasvetu. Je zadnji korak v 
Angelwax Billberry seriji za čiščenje in 
zaščito platišč. Ustvari obstojen zaščitni sloj 
na platiščih, ki zdrži tudi do 6 mesecev.

pH nevtralen šampon, zasnovan posebej 
za čiščenje mat lakov in folij. Je 
popolnoma varen za površino in 
morebitno predhodno nanešene voske. 
Šampon je zelo koncentriran in ga je 
potrebno redčiti z vodo. 

Fina polirna pasta je zasnovana za 
odstranitev hologramov in lažjih prask. 
Primerna za uporabo na vseh lakiranih 
površinah. Odstranjuje sledi brusnega 
papirja granulacije P3000. Površina po 
poliranju dobi izjemno visok sijaj. Ne 
vsebuje silikonov in polnil.

Repelent za steklene površine oblikovan 
za angleške vremenske pogoje, zato 
ustvarja boljšo hidrofobno zaščito, kot 
marsikateri drug podoben izdelek. Voda 
z zaščitene površine odteče skoraj takoj, 
zato postane vožnja v ekstremnih dežnih 
pogojih veliko varnejša.

pH nevtralno čistilo za odstranjevanje 
zračne rje, ki je varno za uporabo na 
vseh površinah. Je odlična rešitev za 
odstranjevanje škodljivih kovinskih delcev 
z laka in platišč, kateri lahko povzročijo 
precejšno škodo v kolikor se ne odstranijo 
pravočasno.

Zaščita za vse tekstilne površine v 
notranjosti in zunajosti vozila. Shield je 
primeren tudi za uporabo doma. Odbija 
madeže, odlično pa se obnese tudi kot 
zaščitni repelent na kabrio strehah. 
Zaščitena površina odbija madeže in je 
precej bolj enostavna za čiščenje.

Premium zaščitni detailing vosek, ki 
vsebuje kompleksne keramične molekule. 
Zasnovan za zagotavljanje dolgotrajne 
zaščite laka ter neprekosljivega sijaja. 
Keramični delci v Enigmi se sprimejo s 
površino, zapolnijo mikroskopske pore ter 
zagotavljajo popolnoma gladko površino. 

Srednje groba polirna pasta, primerna za 
uporabo na vseh vrstah lakov. Zasnovana 
je za odstranjavanje srednje velikih prask, 
vrtinčastih prask, napak v laku in 
dstranjevanje sledi brusnega papirja 
granulacije P2500. Ne vsebuje silikonov 
in polnil.

Quick detailer za zunanjost vozil. Je
idealna rešitev, ko ni časa za voskanje in 
hitro povračanje sijaja. Unikatna formula 
doda vozilu dodaten zaščitni sloj čez 
predhoden sloj voska ali sealanta. 
Zagotavlja izjemen sijaj in moker videz 
vozila. Odličen tudi za brezvodno čiščenje.

Unikaten sealant na osnovi titana, namen-
jen za nanos po poliranju in pred nanosom 
zaščitnega voska ali sealanta. Uporabljate 
ga lahko tudi kot samostojno zaščitno 
sredstvo. Poleg odlične zaščite, zagotavlja 
tudi visok sijaj in globino na vseh barvah 
vozil.

Učinkovit zaščitni premaz za vozila, izdelan 
iz naravnega carnauba voska. Zagotavlja 
bleščeč sijaj ter poživi barvo vozila. Je zelo 
enostaven za nanos in odstranjevanje. 
Odlikuje ga dolga obstojnost. Komplet 
vsebuje tudi aplikator za nanos ter mikro 
krpo za odstranjevanje.  

Nežno, pH nevtralno čistilo, ki vlaži, hrani in 
poživlja usnjene površine. Usnje potrebuje 
zaščito zaradi dnevne uporabe, saj lahko 
hitro postane utrujeno in obrabljeno. 
Heaven naredi prav to. Nežno očisti 
usnjene površine ter jih poživi. Ima prijeten 
vonj po usnju.

Hitro in učinkovito čistilo za odstranjevanje 
insektov in njihovih ostankov z laka, kroma 
in stekla. Zaradi njegove vodne osnove je 
popolnoma varen in neškodljiv do voskov, 
biorazgradljiv ter brez škodljivih topil. Ima 
prijeten vonj po citrusih. 

Zasnovan posebej za odstranjevanje 
sealantov in voskov s površine vozil. Hitro 
in enostavno odstranjuje sealante, voske 
in silikone, kar zagotavlja boljši oprijem 
novega premaza. Stripped-Ease lahko 
uporabljate tudi kot odstranjevalec 
polirnih past in olj med poliranjem.

Profesionalen detailing ‘snow foam’ za 
predpranje vozil. Super koncentrirana
formula je bila razvita za ustvarjanje 
bogate in lepljive pene, ki pokrije celotno 
vozilo in se na njem tudi obdrži. 
Odstranjuje umazanijo, prometni film in 
ostale depozite z vozila.

500ml

500ml

500ml

250ml

200ml 

500ml  1L

500ml

100ml

500ml

500ml  1L

100ml

500ml

250ml

250ml

500ml  1L

500ml 

250ml

500ml

500ml

500ml  5L

500ml

1L

QED LUMINOSTY DETAILER                                          

SUPERIOR SHAMPOO                                             

UBER LUBE                                             

HIDE RATE                                       

SAMPLE BOX                                    

GUARDIAN                                                     

RESURRECTION                                                 

ELIXIR                                                  

WHEELWAX                                                       

LUMINOSITY MATTE                                                         

REDEMPTION                                             

H2GO                                             

REVELATION                                    

SHIELD                                                 

ENIGMA                                                     

REGENERATE                                                     

QED DETAIL SPRAY                                                        

Ti-22 SPRAYSEALANT                                       

VISION                                                  

HEAVEN FOR LEATHER                                        

REVENGE                                             

STRIPPED EASE                                             

FAST FOAM                                         
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Hibridni premaz formuliran s sintetičnimi 
nano delci, ki tvorijo posebno emulzijo, 
katera zagotavlja visoki sijaj na površini. 
Nova bi-mešalna tehnologija ustvarja 
izredno gladek sloj na površini. Posebej je 
primeren za uporabo na temnejših vozilih. 

Poseben šampon, ki ne ne potrebuje 
izpiranja, zato je zelo uporaben v vročih 
poletnih mesecih (med prepovedjo 
uporabe vode) ter mrzlih zimskih (zaradi 
zmrzovanja). Primeren je tudi za pranje 
vozil, brez uporabe vode, v notranjih pros-
torih ter na različnih prireditvah. 

Odlikuje ga izjemna moč čiščenja, ki 
obenem prinaša sijaj na očiščeni površini. 
Brez kakršnih koli težav odstranjuje 
najtrdovratnejšo umazanijo. Zaradi izjemne 
moči razgrajevanja delcev, šampon 
le speremo z vozila, kar preprečuje 
poškodbe površine.

Premium pH uravnotežen šampon 
za ročno pranje vozil z dodanim 
povečevalcem sijaja. Varen za uporabo 
na zaščitenih površinah. Odlična izbira 
za tedensko pranje, saj vozilu povrača 
‘pravkar povoskan’ sijaj. Visoko peneč, 
primeren tudi za uporabo v penomatih.

Popoln šampon za pranje temnih in črnih 
vozil. Njegova nežna pH nevtralna formula 
ne vpliva na predhodno nanešene voske 
ali sealante. Odstrani večino cestne 
umazanije, dodani povečevalci sijaja pa 
za seboj puščajo neprekosljiv sijaj vozila.  

Hibridni premaz formuliran s sintetičnimi 
nano delci, ki tvorijo posebno emulzijo, 
katera zagotavlja visoki sijaj na površini. 
Nova bi-mešalna tehnologija ustvarja 
izredno gladek sloj na površini. Posebej je 
primeren za uporabo na svetlejših vozilih. 

Okolju prijazno, brezvodno, visoko
koncentrirano sredstvo za čiščenje vozil. 
Opere, povoska, povrne sijaj in zaščiti v 
enem koraku! Je eno izmed najvišje
koncentriranih sredstev za brezvodno 
čiščenje z mešalnim razmerjem 1:8. 

En boljših šamponov na tržišču. Njegova 
izredna moč čiščenja odstrani še tako 
trdovratno umazanijo ter obenem 
poudarja sijaj vašega vozila. Izvlečki 
citrusov v kombinaciji z vrhunskim 
šamponom odlepijo umazanijo z vozila ter 
tako preprečujejo nepotrebno drgnjenje.

Napreden zaščitni premaz, ki ščiti vaše 
vozilo pred zunanjimi vplivi ter mu 
povečuje sijaj in globino laka. Enostaven 
za nanos. S pomočjo inovativne 
Reactive Fusion tehnologije je Activate 
hiter za nanos, ima izboljšano obstojnost in 
podaljšano vzdržljivost. 

Kompleten sistem brezvodnega pranja, 
ki čisti, vrača sijaj in zaščiti vaše vozilo. 
Zasnovan nje a osnovi ekološke carnaube, 
ki na površini ustvarja visok sijaj ter 
gladek in zaščiten lak. Posebne sestavine 
okoli nesnage ustvarijo zaščitni sloj, ki 
preprečuje nastanek prask med brisanjem.

Revolucionaren detailing šampon z viso-
kim čistilnim učinkom in povečevalci sijaja, 
ki povečujejo sijaj vozila z vsakim pranjem. 
Gosta pena hitro in učinkovito odstranjuje 
vse vrste umazanije s površine vozila.
Varen je za uporabo na vseh površinah. 

Šampon za ročno pranje vozil z vonjem 
verjetno najpopularnejšega osvežilca 
zraka na svetu, Chemical Guys Stripper 
Scent. Zakaj bi v prijetnem vonju uživali le 
med vožnjo, če lahko tudi med pranjem. 
Šampon je pH nevtralen in je odličen za 
redno pranje vozila.

Čisti in ohranja vse mat barve in 
folije. Nova formula deluje na vseh mat 
površinah in vinilnih površinah. Detergent 
se hitro in enostavno izpira ter brez težav 
odstranjuje umazanijo in trde delce 
s površin. Ne pušča belih sledi, je pH 
nevtralen.

Prvi super peneči šampon, ki ustvarja 
nešteto čistilnih mehurčkov. Lahko ga 
nanašamo ročno ali z uporabo nastavkov 
za peno oz. penomatov. Po nanosu vozilo 
prekrije čvrsta pena, ki brez težav razgra-
juje umazanijo in trde delce. Honeydew 
ne poškoduje barve, laka, voskov, itd.

Premium šampon za odstranjevanje starih 
voskov ali sealantov pred vnovičnim 
nanosom. Napredna čistila formula 
odstranjuje umazanijo, nesnage in stare 
nanose voska ter pripravi površino pred 
novim nanosom. Clean Slate je super 
koncentriran in se brez težav izpira.
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BLACK LIGHT                                                

RINSE FREE ECOWASH                                               

MR. PINK                                         

GLOSSWORKZ AUTO WASH                                 

BLACK LIGHT SHAMPOO                                      

WHITE LIGHT                                                  

ECOSMART                                                

CITRUS WASH & GLOSS                                   

ACTIVATE SPRAY SEALANT                                                              

ECOSMART-RU                                                     

V7 CAR WASH SOAP                                                       STRIPPER SUDS SOAP                                                       

MATTE AUTO WASH                                   HONEYDEW SNOW FOAM                                  

CLEAN SLATE WASH                                        

Proizvodi Chemical Guys so izdelani iz najkvalitetnejših 
surovin. Veliko izdelkov je narejenih na osnovi nano 
tehnologije, ki omogoča hitrejše delovanje, traja dlje in se 
lahko uporabljajo na soncu ali v senci z odličnimi rezultati. 
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Posebno sredstvo za čiščenje in zaščito 
mat in svetlečih folij ter nalepk na vozilih. 
Varno odstranjuje umazanijo, prah in 
prstne odtise, dodani UV blokerji pa 
preprečujejo bledenje folij. Preprečuje 
prezgodnje staranje in obrabo površine.

Čistilno zaščitni vosek, ki v enem koraku 
očisti in zaščiti lak vašega vozila. Vsebuje 
naravni Brazilski carnauba vosek, kateri 
poleg zaščite ustvarja tudi globok in 
moker videz vozila. Vosek ščiti vozilo pred 
škodljivimi UV žarki, zračno rjo, vodnim 
kamnom, ostanki insektov, itd.

Odlična rešitev za ohranjanje mat barv 
in folij. Nova in izboljšana formula čisti, 
ohranja in ščiti vozilo ter s tem povrača 
popoln sijaj. Popolnoma nova sealant 
formula preprečuje prijemanja umazanije 
in cestnih onesnaženj. 

Unikaten sealant razvit z aero tehnologijo, 
za vse barvane površine vozil. Zagotavlja 
zaščito do 12 mesecev in prekrasen izgled 
vozila. Ustvarja zaščito s pomočjo nano 
polimerov, ki se vežejo na površino in za-
gotavljajo izjemno obstojnost. Zaščiti pred 
UV, vodnim kamnom, kontaminacijo, itd.

Popolnoma naraven carnauba vosek, 
zasnovan za dosego najvišjega sijaja 
vozila. Narejen s pomočjo tradicionalne 
mešalne tehnike, ki se prenaša iz roda v 
rod. Vsebuje le najkvalitetnejši brazilski 
carnauba vosek v kombinaciji z ekstrakti 
citrusov naravnost iz Kalifornije. 

Srednje groba polirna pasta za 
odstranjevanje poškodb in nepravilnosti 
na laku. Zasnovana je tako, da na površini 
ne pušča vrtinčastih prask oz. hologramov. 
Pasta se med uporabo ne praši. Narejena 
na vodni osnovi, brez vsebnosti silikonov, 
olja, silicija in polnil.

Tekoč zaščitni premaz, ki podaljšuje 
življensko dobo zaščitnega premaza CG 
Carbon Flex Protective Coating in ostalih 
keramičnih premazov. Obnovi hidrofoben 
efekt zaščitnega premaza, voda začne 
ponovno odtekati, kot prvi dan nanosa.

Z dodanim brazilskim carnauba voskom 
skrbi za maksimalen naraven sijaj in zaščito 
na lakiranih površinah. Popolnoma varen 
je za uporabo na vseh površinah vozila, 
ne pušča sledi. Ni škodljiv za površine, na 
katerih je že nanešen vosek. Sredstvo ima 
svež in prijeten vonj po sadju.

Vrhunsko sredstvo za čiščenje, zaščito in 
visok sijaj vozila. Njegova 100% sintetična 
formula ustvarja moker videz vozila, 
podaljšuje življensko dobo predhodno 
nanešenih zaščitnih premazov. Zelo 
primeren za uporabo v avto salonih in na 
prireditvah .

Prvorazredna polirna pasta, zasnovana z 
napredno tehnologijo. V32 je ultra groba 
pasta za odstranjevanje ekstremnih napak 
na laku in barvi, obenem pa odlično 
pripravi površine za zaključne stopnje 
poliranja.

Unikaten sealant razvit z aero tehnologijo, 
posebej za mat površine. Zagotavlja 
zaščito do 12 mesecev in prekrasen izgled 
vozila. Ustvarja zaščito s pomočjo nano 
polimerov, ki se vežejo na površino in za-
gotavljajo izjemno obstojnost. Zaščiti pred 
UV, vodnim kamnom, kontaminacijo, itd.

Unikaten premaz, namenjen zaščiti vseh 
kovinskih površin. Inovativna formula od-
bija umazanijo, kontaminacijo, preprečuje 
oksidacijo in nastanek madežev, za seboj 
pa pušča izjemen sijaj. Perfekten je za 
zaščito kromiranih, inox, aluminijastih, 
medeninastih in lakiranih kovinskih površin. 

Pasta zasnovana za perfekcioniste, ki 
iščejo visok sijaj, jasnost in globino barve. 
V38 je fina pasta razvita posebej za 
dosego najvišjega sijaja. Pasta se ob 
uporabi ne praši. Narejena na vodni 
osnovi, brez vsebnosti silikonov, olja, silicija 
in polnil.

Unikaten vosek, zasnovan za poznavalce 
in prefekcioniste, kateri želijo doseči 
največji sijaj in globino laka. Vosek je bil 
sprva izdan v omejeni seriji le za Chemical 
Guys stranke, prijatelje in profesionalce, na 
željo ostale populacije pa je 5050 prišel v 
redno prodajo.

Najhitrejši in najmočnejši šampon za 
odstranjevanje trdovratnih madežev z 
vseh zunanjih in notranjih tekstilnih delov, 
prepreg in stropov. Razvit je iz sestavin, 
ki vsebujejo najboljša čistila in zaščite za 
čiščenje tekstila. Z naprednimi odstra-
njevalci neprijetnih vonjav in madežev.

Revolucionarna formula, ki zagotavlja 
odlično pokrivanje prask in izjemen sijaj. 
Po uporabi na vozilu pušča globok moker 
videz in efekt spoliranega vozila. Sredstvo 
je izjemno enostavno za nanos in brisanje. 
Primeren tako za strojni kot tudi ročni 
nanos. 

Primeren za vse avtomobilske 
navdušence, ki želijo ročno izdelan vosek 
iz najvišje kakovosti iz povsem naravnih 
materialov. Združuje najboljše sestavine 
kot so mandelj, kokos, banana, propolis 
in olja v premium emulzijo v kombinaciji s 
53-odstotki brazilske belege karnaube.

Prvorazredna polirna pasta, zasnovana z 
napredno tehnologijo. V34 je groba pasta 
za odstranjevanje večjih napak na laku 
in barvi, obenem pa odlična priprava 
površine za zaključne stopnje poliranja. 

Quick detailer, brez vsebnosti voskov, 
zasnovan z čistimi povečevalci sijaja za 
popoln sijaj vozila. Ustvarja antistatično 
zaščito, katera preprečuje nabiranje prahu 
in umazanije na vozilu, UVA in UVB zaščitni 
delci pa ščitijo vozilo pred bledenjem. 

Premium zaščitni vosek, namenjen posebej 
za povečevanje sijaja ter globine črnih in 
temnih barv. Vosek je bil razvit s pomočjo 
lastnih proizvodnih metod, patentiranega 
procesa hladne emulzije, katera ustvarja 
najvišji možni sijaj. 

Polirna in zaščitna pasta za kovino. Je 
napreden sistem tesnilnih mas, ki varuje in 
obnavlja kovine. Premium pasta, ki 
zagotavlja briljanten sijaj in zaščito za 
vse kovine. Na kromu, nerjavečem jeklu, 
medenini, bakru, aluminiju in celo zlatu 
lahko sedaj ustvarite neverjeten lesk.  

Akrilna formula, brez silikonov, katera 
polira, ščiti in povrača sijaj vašega vozila v 
enem koraku. All In 1 je dovolj abraziven, 
da odstranjuje tudi večje praske, za seboj 
pa pušča bleščeč sijaj. Efekt paste je 
obstojen približno šest mesecev. Za ročno 
ali strojno nanašanje.

Vosek v spreju, ki ščiti površine pred 
zunanjimi vplivi in vozilu povrne sijaj. Prime-
ren je za uporabo tudi na plovilih, letalih,... 
Vsebuje UVA in UVB zaščitna sredstva, ki 
ščitijo barvo pred sončnimi žarki. Prednost 
pred konvencionalnimi voski je izredno 
enostaven in hiter nanos. 

Polirna pasta, ki je enostavna za uporabo, 
obenem pa ustvarja briljanten lesk le v 
enem koraku. Hitro in enostavno 
odstranjuje praske, holograme, 
oksidacijo in poškodbe le v enem koraku. 
Primerna za uporabo na vseh lakih, celo 
keramičnih. 

Zaščitni vosek, ki na površini ustvari 
bleščeč sijaj in moker videz. Primeren je 
za vse vrste barv, posebej odlično pa 
se obnese na temnih barvah. Unikatna 
mešanica polimerov, smole in carnauba 
voska zagotavlja odlične rezultate. Izredno 
enostaven za nanašanje.

Večnamensko super čistilo z prijetnim 
vonjem po naravni limoni. Razvit za 
enostavno čiščenje notranjosti kot tudi zu-
nanjosti avtomobila. Je 100% biorazgradljiv 
in izredno prijazen do okolja in uporabnika. 
Odstranjuje maščobe, depozite in ostale 
nečistoče. 

Premium premaz za ustvarjanje visokega 
sijaja na površini. Dobitnik nagrade: 
Best Quick detailer za leto 2011. Izredno 
obstojen premaz ki obstane že ob samem 
nanosu. Zagotavlja dolgotrajno jasnost na 
površini in maksimalno visok sijaj. Deluje na 
nano osnovi. 
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WRAP DETAILER                                         

FINISH CLEANER WAX                                         

METICULOUS MATTE DETAILER                                       

JETSEAL 109                                                     

VINTAGE CLASSIC PASTE WAX                                                

V36 CUTTING POLISH                                           

CARBON FLEX SPRAY SEALANT                                                  

P40 DETAILER                                                         

SYNTHETIC QUICK DETAILER                                             

V32 EXTREME COMPOUND                                             

JETSEAL MATTE                                             

METAL WAX                                    

V38 FINAL POLISH                                    

5050 CONCOURS PASTE WAX                                                 

FABRIC CLEAN                                                 

GLOSSWORKZ GLAZE                                                     

PETE’S 53 BLACK PEARL                                                    

V34 HYBRID COMPOUND                                                 

SPEED WIPE                                                        

BLACK WAX                                                  

EXTREME METAL SHINE                                                  

ALL IN 1                                        

INSTAWAX+                                             

SCRATCH&SWIRL REMOVER                                             

BUTTER WET WAX                                             

ALLCLEAN PLUS                                            

HYBRID V7                                         
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Unikatna formula za varno odstranjevanje 
madežev z usnjenih površin. Ne povzroča 
razbarvanja usnja. Prodira globoko v pore 
usnja in odstranjuje umazanijo, maščobe, 
sledi pisal in znoj. Sredstvo je razvito na 
vodni osnovi.

Sredstvo enostavno nanesemo na 
odbijače, letve, pnevmatike, tesnila, itd. 
in učinek je zagotovljen za dlje časa. 
En nanos lahko zdrži tudi do tri mesece. 
Sestavine omogočajo odbijanje vode in 
umazanije. Ne vsebuje nafte in alkohola. 

Unikaten izdelek, ki čisti, neguje in ščiti 
notranje plastike, vinil, gumo, usnje in 
njegovo imitacijo, zaslone, volan, itd. Po 
uporabi za seboj pušča tovarniški izgled 
notranjosti vozila ter ščiti pred UV žarki. 
Njegova unikatna formula preprečuje 
nabiranje prahu in ne vsebuje olj. 

Vsebuje razmaščevalno sredstvo, ki 
odstranjuje olja in ostanke polirnih past. 
Čiščenje gobic z detergenti za posodo 
lahko na gobicah pustijo ostanke past, 
zato Pad Cleaner ne vsebuje mila. Prodira 
globoko v gobico ter odstranjuje depozite.

Eno izmed močnejših in hitrejših sredstev za 
čiščenje tekstilnih površin na trgu. Hitro in 
učinkovito odstranjuje vse vrste madežev, 
tudi maščobe. Sredstvo je koncentrirano 
in ga je pred uporabo potrebno zredčiti 
z vodo.

Okolju prijazno in izredno efektivno 
sredstvo za platišča brez nadležnega 
vonja je pH nevtralno in 100% varno za 
uporabo na vseh platiščih. Unikatna 
tehnologija poskrbi da se umazanija eno-
stavno loči od površine platišča in spolzi z 
nje. Površina ostana čista in brez sledi. 

Prvo čistilo na svetu, ki odstranjuje vse 
vrste madežev na vseh površinah in je 
brez barve in vonja. Brez težav odstran-
juje madeže s tekstila, plastike, kovine, 
stekel, gume,... Nobeno drugo čistilo ne 
odstranjuje umazanije s tako lahkoto kot 
Nonsense.

Sredstvo za zaščito in obnovo vseh vrst 
usnjenih površin. Formula z naravnim 
vitaminom E nahrani usnje in mu povrne 
mehkobo, obenem pa mu nudi
dolgotrajno zaščito. Leather Conditioner 
usnje vlaži in s tem zmanjša možnost
popokanja in sušenja. 

Premium zaščitni premaz, ki  površine ščiti, 
neguje in ohranja naravni videz usnjenih 
površin. Unikatni zaščitni premaz se odlično 
sprime s površino, na njej ustvari zaščitni 
sloj in varuje pred škodljivimi UV žarki. 
Odlično ohranjan naravni videz usnja, se 
moteče ne sveti in ne pušča mastnih sledi.

Ekstra svetleč premaz za pnevmatike, 
plastične in vinilne površine. Zasnovan 
je na vodni osnovi ter vsebuje dodane 
povečevalce sijaja in UV blokerje, kateri 
preprečujejo bledenje površine. Primeren 
je za vse ljubitelje visokega sijaja.

Najbolje prodajan osvežilec zraka. 
Popolnoma naraven in na vodni osnovi 
ne pušča madežev. Traja do 5 krat dlje od 
navadnih osvežilcev. Deluje s pomočjo 
naravnih encimov, ki odstranjujejo nepri-
jetne vonjave in ravno tako preprečujejo 
nastajanje novih. 14 vonjev!

Koncentrirano sredstvo za čiščenje in 
vzdržeavnje krp iz mikro vlaken. Unikatna 
mešanica aktivnih snovi in mehčalca 
zagotavlja učinkovito odstranjevanje 
madežev polirnih past, voskov, čistil, 
nesnag in bakterij, ki se zadržujejo v krpah, 
ob enem pa ne poškoduje krpe.

Obnavlja, poživlja in zaščiti vse vinilne, 
plastične in gumijaste površine. Sredstvo 
je po nanosu popolnoma suho na otip. 
Površine zaščiti pred škodljivimi UV žarki, 
umazanijo in prahom, obenem pa jim 
povrne lep videz. Primeren je za vse, ki 
želijo sredstvo z visokim sijajem. 

Premaz na oljni osnovi, ki zunanjim 
plastičnim in gumijastim površinam povrne 
črn in bleščeč sijaj. Premaz ščiti pred 
škodljivimi UV žarki ter preprečuje bleden-
je. Na površini ustvarja visok sijaj obenem 
pa ne masti površine ter ne privlači prahu 
in umazanije. 

Zaščitni premaz za notranje in zunanje 
plastične, gumijaste in vinilne površine. 
Sredstvo je po nanosu popolnoma suho 
na otip. Sredstvo je formulirano s Chemical 
Guys tehnologijo in Weather-Tek protekt-
antom, kar zagotavlja dolgo obstojnost in 
je odporen na vremenske vplive. 

Obstojen zaščitni premaz, ki ščiti platišča 
pred zunanjimi vplivi ter jim zagotavlja 
visok sijaj. Odbija zavorni prah, cestno 
umazanijo, sol in ostale nesnage. Ščiti 
platišča pred korozijo. Wheel Guard Max 
Coat je temperaturno odporen premaz, ki 
zagotavlja obstojnost tudi do 8 mesecev. 

Razmaščevalno sredstvo, ki odstran-
juje stare nanose glaze-ov, sealantov, 
voskov, maščob in umazanije. Priporočljiv 
je za uporabo pred nanosom novega 
zaščitnega premaza ter za odstranjevanje 
ostankov polirnih past. Dodani lubrikanti 
preprečujejo nastanek novih prask. 

Kombinacija čistila in balzama, zasnovan 
za vzdrževanje in ohranjanje usnja. Napre-
dna tekoča formula vsebuje vitamin E in 
aloe vero, ki povračata mehkobo vsem 
usnjenim površinam. Je pH nevtralno in 
posebej zasnovano kot univerzalno 
sredstvo za čiščenje in nego.

Zagotavlja ekstremen sijaj vseh gumijastih 
in plastičnih površin. Izdelek je zasnovan 
na oljni osnovi. Obnavlja zbledele površine 
ter preprečuje ponovno bledenje. Optični 
povečevalci sijaja ustvarjajo neprekosljiv 
sijaj ter obstojnost. Površina po nanosu ni 
mastna ter ne privlači umazanije.

Idealno sredstvo za nego novih usnjenih 
površin. Zagotavlja mat, nesvetleč izgled 
površine. V enem koraku površino očisti in 
nahrani. Odstranjuje lažjo umazanijo, prah 
in prstne odtise. Površina po obdelavi ni 
mastna in je popolnoma suha na otip. 

Zaščitni premaz, ki povrača tovarniški 
izgled plastičnim, gumijastim in vinilnim 
površinam. Unikatna formula nahrani in 
obnovi površino. Natural Shine je primeren 
za uporabo na pnevmatikah, armaturnih 
ploščah, zunanji plastiki in vratnih panelih. 
Dodana UV zaščita.

Gelasto čistilo za platišča, ki varno in
enostavno odstranjuje zavorni prah, 
umazanijo in maščobe. Svojo moč črpa iz 
naravnih izvlečkov citrusov. Je popolnoma 
varen za uporabo na vseh vrstah platišč 
tudi poliranih. 

Učinkovit odstranjevalec neprijetnih 
vonjav. Narejen je na osnovi aktivnih
encimov, kateri učinkovito odstranju-
jejo neprijeten vonj. Sredstvo dezinficira 
površino in odstrani bakterije, katere 
povzročajo neprijetne vonjave in smrad. 
Za seboj pušča vonj po zelenem jabolku.

Sredstvo odpira pore na polirnih gobicah 
in s tem omogoča večje prodiranje past, 
voskov in glazov v samo gobico. Sredstvo 
vsebuje tudi poseben lubrikant, ki ščiti 
površino pred suhim trenjem med poliran-
jem. Redna uporaba podaljšuje življensko 
dobo polirnih gobic in preprečuje trganje.

Hitro in učinkovito čistilno in negovalno 
sredstvo za čiščenje in obnovo gumijastih 
tepihov, gumijastih tal in stopalk. Odstran-
juje umazanijo in blato, za seboj pa pušča 
mat izgled. Ne vsebuje silikonov, kar 
pomeni, da površina po čiščenju ne drsi in 
ni svetleča. 

Bare Bones je idealna rešitev za zaščito, 
potemnitev in sijaj vseh plastičnih 
kolotekov, odbijačev, vzmeti, in ostalih 
plastičnih površin. Lahko pa ga uporabite 
tudi za zaščito platišč in zunanjih plastičnih 
površin. 

Verjetno najboljše čistilo za stekla na 
tržišču. Popolnoma enostavno odstrani 
vse vrste nesnage. Odstranjuje mrčes, 
ostanke vodnega kamna, atmosferska 
onesnaženja,.... Po čiščenju bo steklo 
popolnoma brez sledi in vidljivost bo 
enkratnta. 

473ml

473ml

473ml

473ml 

473ml

473ml

473ml

473ml

473ml

473ml 473ml

473ml

473ml

473ml

473ml 236ml

473ml

473ml

473ml

473ml 

473ml

473ml 473ml

473ml

473ml

473ml

473ml

PURE LEATHER CLEANER                                         

TRIM GEL                                         

INNERCLEAN                                       

FOAM & WOOL PAD CLEANER                                                     

STAIN EXTRACTOR                                                

DIABLO WHEEL CLEANER                                          

NONSENSE ALL SURFACE CLEAN                                                  

LEATHER CONDITIONER                                                         

LEATHER SERUM                                             

TIRE KICKER                                             OSVEŽILEC ZRAKA                                             

MICROFIBRE WASH                                             

EXTREME V.R.P. DRESSING 47                                    

CLEAR LIQUID SHINE                                   

SILK SHINE DRESSING                                                 WHEEL GUARD MAX COAT                                                                                              

WIPE OUT                                                     

SPRAYABLE LEATHER                                                  

HYBRID V7 TIRE SHINE                                                 

LEATHER QUICK DETAILER                                                        

NATURAL SHINE                                                  

STICKY CITRUS RIM CLEANER                                                  SO FAST ODOR EATER                                                  

PAD CONDITIONER                                        

MAT RENEW                                             

BARE BONES                                             

STREAK FREE WINDOW                                        
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Premium čistilo in zaščita za motoristične 
čelade. Z njim enostavno očistite 
umazanijo, prah, prstne odtise, sledi vode, 
ptičje iztrebke, insekte, cestni prah, itd. 
Odlično deluje na glos, mat in polmat 
površinah. Primerno tudi za vizirje. 

Premium motoristično detailing čistilo z 
zaščito. Z njim enostavno očistite
umazanijo, prah, prstne odtise, sledi vode, 
ptičje iztrebke, insekte, cestni prah, itd.  
Najnovejša tehnologija omogoča 
ultimativno zaščito in poudari briljanten 
sijaj na katerikoli glos površini.

Hibriden motociklistični vosek, 
povečevalec sijaja in sintetična zaščita v 
enem produktu. Vse sijoče dele motocikla 
odlično zaščiti, plastične dele in 
vetrobranska stekla pa obvaruje pred 
bledenjem in UV žarki. Obstojen je do 
enega leta od nanosa.

Premium premaz na vodni osnovi, ki na 
vinilu, plastiki in gumi povrne globoko črno 
barvo ter jih zaščiti pred ponovnim bleden-
jem, umazaniji in UV žarkom. Ko se posuši, 
se nanj umazanija in prah ne prijemljeta. 
Zelo primeren za oklepe, sedeže, vzvratna 
ogledala, mrežice, okrasne elemente, itd.

Čisti, zagotavlja sijaj in zaščiti motorno 
kolo brez uporabe vode. Enostavno ga 
razpršite in obrišete. Primeren za uporabo 
na vseh delih motocikla, torej na barvanih 
površinah, plastičnih delih, poliranih delih, 
itd. Vsebuje sintetičen vosek, ki pomaga 
preprečevati rjavenje in oksidacijo.

Čisti in zaščiti vse usnjene dele vašega 
motocikla, kot tudi dodatno opremo in 
pripomočke, ob tem pa jim vrača mat 
sijaj in mehkobo. Primeren je za naravno 
in sintetično usnje. Preprečuje razpoke in 
bledenje, ki sicer nastajajo pri normalni 
uporabi.

Prvovrstno čistilo za pnevmatike in platišča 
motornih koles. Brez težav odstranjuje 
zavorni prah in cestno umazanijo, obenem 
pa je njegova formula, popolnoma varna 
za vse vrste platišč. Primeren je za up-
orabo na kromiranih, poliranih, barvanih, 
karbonskih in prašno barvanih platiščih. 

Učinkovito razmaščevalno sredstvo za 
pogonske dele motorjev, posebej za 
verige in verižnike. Hitro in učinkovito 
odstranjuje trdovratne maščobe, olja, 
ter tudi cestno umazanijo. Primeren je za 
uporabo na verigah, verižnikih, motorjih, 
menjalnikih, odbijačih, vilicah,... 

Odlično deluje na vseh poliranih delih 
motociklov in jim vrača briljanten sijaj. 
Idealen za kromirane dele, nerjaveče 
jeklo, aluminij, titan, itd. Primeren tudi za 
odstranjevanje meglic na izpušnih sistemih. 
Primeren za ročno ali strojno nanašanje.

Odlična enostopenjska polirna pasta 
za motocikle. Odstranjuje lažje praske, 
vrtinčaste praske, sledi vodnega kamna in 
ostale nepravilnosti. V enem samem 
koraku zagotavlja neprekosljiv sijaj. 
Primerna za lakirane površine, barvane 
površine, ogljikova vlakna, itd. 

473ml

473ml

473ml 

473ml

473ml

473ml

473ml

473ml 

473ml

473ml

CLEAR VISION CLEANER                                         

LANE SPLITTER DETAILER                                       

REDLINE HYPER SEAL                                                     

MOTO ARMOUR                                                  

FULL CYCLE WASH & WAX                                                         

MOTO LEATHER CLEANER                                             

APEX WHEEL CLEANER                                                     

GEARHEAD DEGREASER                                                        

MOTO METAL POLISH                                        

REBOUND SCRATCH REMOVER                                        

ValetPRO močna in hitro rastoča angleška znamka s 
produkti za prave ljubitelje avtomobilov. So specialisti za 
pH nevtralna čistilna sredstva, ki so varna za uporabo tudi 
na zelo občutljivih materialih (krom, poliran aluminij, itd.).

Odstranjevalec kovinskih delcev, zavorne-
ga prahu in ostale kontaminacije s platišč 
in lakiranih površin. V nasprotju z ostalimi 
odstranjevalci zračne rje je v gosti, gelasti 
obliki, kar omogoča daljše zadrževanje na 
površini ter posledično daljši čas 
delovanja. Obarva se rdeče.

Alkalno visoko peneče predpranje. 
Odstranjuje trdovratnejšo umazanijo, tudi 
olje, bencin in naftne madeže. Ustvarja 
gosto peno pri nanosu z penomati. 
Sredstvo odstranjuje voske in je zelo 
primeren za uporabo pred voskanjem ali 
poliranjem.

Citrus Pre Wash je predpranje za 
odstranjevanje ostankov insektov in 
cestne umazanije. Uporabljate ga pred 
šamponiranjem vozila. Sredstvo je varno 
za uporabo na zaščitenih površinah (pH9). 

Silikonski premaz za pnevmatike.
Pnevmatikam zagotavlja sijoč izgled, ki 
traja in traja. Premaz se vpije v površino in 
med vožnjo ne prši po vozilu. Sredstvo je že 
pripravljeno za uporabo in ga ni potrebno 
redčiti. 

Izjemno enostavno in učinkovito sredstvo 
za odstranjevanje depozitov s steklenih 
površin. Odstranjuje vse vrste umazanij kot 
so ptičji iztrebki, cigaretni ostanki, ostanki 
insektov,… Večina umazanije je odstran-
jena že s prvim potegom krpe. Površina po 
čiščenju ponovno postane kristalno jasna.

Učinkovito alkalno čistilo za vse vrste 
platišč. Odlično odstranjuje vse vrste 
umazanij ter tudi lažje zapečen zavorni 
prah. Čistilo se lahko uporablja tudi za 
odstranjevanje starih voskov in premazov.

Nevtralen, visoko peneč detergent za 
predpranje vozil s pomočjo penilnikov. Ne 
vpliva na predhodno nanešene voske, 
sealante ali ostale zaščitne premaze.
Ustvarja gosto peno, ki se obdrži na 
površini vozila. 

Gelasto čistilo za platišča na kislinski 
osnovi. Zaradi goste oblike sredstvo 
na površini ostane dalj časa in se tudi 
bistveno kasneje zasuši. Brez težav odstran-
juje vse oblike umazanije, tudi zapečen 
zavorni prah. Za čiščenje zelo umazanih 
platišč kot tudi za redno uporabo.

Šampon za ohranjanje zaščite in sijaj. 
Mešanica kationov in polimerov omogoča 
enostavno in učinkovito odstranjevanje 
umazanije, ko vozilo sperete, pa na njem 
ostane zaščitni sloj, ki zagotavlja visok sijaj 
in zaščito pred zunanjimi vplivi. Podaljšuje 
življensko dobo voskov ali sealantov.

500ml  1L  5L

1L  5L

1L  5L

500ml  5L 500ml

1L  5L

1L  5L

1L

500ml

DRAGONS BREATH                          

SNOW FOAM COMBO2                               

CITRUS PRE WASH                         

CLASSIC TYRE DRESSING                                                       GLASS CLEANER                                                       

BILBERRY WHEEL CLEANER                             

pH NEUTRAL SNOW FOAM                             

BLUE GEL WHEEL CLEANER                                 

POSEIDON CAR WASH                                    
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Odstranjevalec neprijetnih vonjav, 
narejen na encimski osnovi. Zasnovan je 
za odstranjevanje neprijetnega vonja od 
mleka, bruhanja, urina,… Ko ga napršite 
na onesnaženo mesto, dobre bakterije v 
čistilu ustvarijo encime, ki odstranjujejo vir 
onesnaženja.

Učinkovito čistilno sredstvo za čiščenje 
vseh tekstilnih površin. Zasnovan je za 
odstranjevanje trdovratnejših madežev, 
prodira globoko v madež ter ga razgradi 
do te mere, da ga lahko enostavno 
odstranite s sesalcem. Deluje hitro in 
učinkovito.

Izjemno kakovosten in cenovno ugoden 
montan vosek. Montan voski so odlična 
alternativa carnauba voskom. V nasprotju 
z carnauba voski so montan voski narejeni 
iz posebne vrste premoga. Mad Wax je 
odličen zaščitni premaz, ki ustvarja lep in 
visok sijaj površine. Enostaven za nanos.

Pospeševalec sijaja na osnovi
carnauba voska. Je zagotovo eden izmed 
najuporabnejših detailing izdelkov na trgu. 
Primeren je za povečevanje sijaja na laku, 
platiščih, ustvarjanje zaščite, za odstran-
jevanje lažje umazanije ali kot lubrikant za 
polirni plastelin.

Mešanica emulgiranih silikonov. Povrne 
sijaj ter osveži zbledelo plastično površino 
obenem jo tudi zaščiti. Ko se premaz 
posuši postane vremensko odporen ter 
nudi zaščito in visok sijaj površine. Primeren 
je za zaščito notranjih in zunanjih plastičnih 
površin, pnevmatik, tesnil in celo usnja.

Zaščitni premaz za usnjene površine. 
Posebna mešanica voskov na površini 
ustvarja zaščitni sloj, ki varuje površino 
pred vodo in umazanijo ter omogoča 
lažje čiščenje. Primeren je za uporabo na 
vseh barvah usnja. Površine ne masti, usnje 
ostane mat in nedrseče.

Večnamensko čistilo sredstvo za čiščenje 
notranjih površin vozil, kot so plastike, 
tekstil, vinil,... Hitro in enostavno odstrani 
večino trdovratnih madežev obenem pa 
ne povzroča nikakršnih poškodb površin. 

Abraziven čistilec laka, ki odstranjuje lažje 
poškodbe, oksidacijo, stare premaze ter 
je popoln izdelek za pripravo površine 
na zaščitni premaz. Površina po obdelavi 
postane ponovno gladka in bleščeča. 
Purple Passion je primernen za strojno in 
ročno obdelavo.

Učinkovito čistilo (gel) za čiščenje avtomo-
bilskih usnjenih sedežev in ostalih usnjenih 
površin. Prodre globoko v pore usnja ter 
varno in učinkovito odstranjuje umazanijo. 
Odlično deluje v kombinaciji s ščetko za 
usnje - s ščetko umazanijo dvignete iz por 
ter jo nato obrišete z mikro krpo.

Koncentriran odstranjevalec neprijetnih 
vonjav, narejen na encimski osnovi. 
Zasnovan je za odstranjevanje neprijet-
nega vonja od mleka, bruhanja, urina,… 
Ko ga napršite na onesnaženo mesto, 
dobre bakterije v čistilu ustvarijo encime, ki 
odstranjujejo vir onesnaženja. 

Večnamensko čistilo sredstvo za čiščenje 
notranjih površin vozil, kot so plastike, 
tekstil, vinil,... Hitro in enostavno odstrani 
večino trdovratnih madežev obenem pa 
ne povzroča nikakršnih poškodb površin. 
Sredstvo je že pripravljeno za uporabo in 
ga ni potrebno redčiti.

Vosek je izdelan ročno in vsebuje 
najkvalitetnejše sestavine, kar jih lahko 
pričakujete v vosku. Vosek je popolnoma 
enostaven za nanos in brisanje. Le en 
poteg aplikatorja po posodici z voskom 
je dovolj, da prekrijete celoten pokrov 
motorja.

500ml

1L  5L

250ml 

500ml  1L

500ml

500ml

1L

500ml

500ml

1L  5L

500ml

250ml

ENZYME ODOUR EATER RTU                                         

CLASSIC CARPET CLEANER                                      

MAD WAX                                                     

CITRUS BLING                                       

CLASSIC PROTECTANT                                                         

LEATHER PROTECTOR                                             

CLASSIC ALL PURPOSE CLEANER                                             

PURPLE PASSION                                                    

LEATHER SOAP                                                  

ENZYME ODOUR EATER                                                        

CLASSIC ALL PURPOSE CLEANER RTU                                        

BEADING MARVELLOUS                                        

Gtechniq je nastal iz kombinacije znanosti, ljubezni do 
avtomobilov in želje po izdelavi najkvalitetnejših produktov 
za nego le teh. Poudarek dajejo zaščitnim premazom, ki so 
temelj njihovega uspeha.

Posebej oblikovan produkt za zaščito 
armaturnih plošč in ostalih površin v 
notranjosti vozila kot so usnje, vinil, plastike 
in gumijaste površine. Zagotavlja zaščito 
pred obrabo, umazanijo, vodo ter je 
antistatičen. C6 ne vpliva na notranji 
izgled vozila – ne ustvarja svetlečega filma.

Revolucionarna zaščita za vaše vozilo,
plovilo, letalo ali avtodom. Zaščitene 
površine ostanejo svetleče in čiste, 
zahvaljujoč Gtechniq-ovi unikatni 3S Smart 
Surface znanosti. C2 zagotavlja takojšnjo 
in efektivno zaščito pred UV žarki in
umazanijo brez velikih stroškov.

Keramična zaščita laka, ki je bila prvotno 
namenjena za uporabo na dirkalnih 
vozilih. Zmanjšuje oprijemanje nesnag in 
depozitov na vozilo. Ima izjemno učinkovit 
samočistilen efekt. Premaz je bil razvit 
za preprečevanje prijemanja ostankov 
pnevmatik na vozilo. 

Potrošniška verzija  sve-
tovno znanega zaščitnega 
premaza Gtechniq Crystal 
Serum, ki je namenjen le za 
profesionalno uporabo. Na 
površini vozila ustvarja ultra 
vzdržljiv zaščitni keramični 
sloj, visok sijaj in popolnoma 
gladko površino. Obstojnost 
3 do 5 let.

Permanenten zaščitni premaz za vse 
plastične površine z obstojnostjo cca. 2 
leti. V nasprotju z ostalimi izdelki na trgu, 
C4 ustvarja izjemno tanek sloj (cca. 30nm), 
kar pomeni da površini ne doda visokega 
in neprivlačnega sijaja temveč površina 
postane ponovno nahranjena in črna.

Keramična zaščita laka, ki je poleg 
odličnega ohranjanja sijaja izjemno 
obstojna, praktično postane del avtomo-
bilskega laka. Odporen je na praske, na 
površini ustvarja kristalen film. Obstojnost 
premaza je 3-5 let.

Zaščitni premaz za platišča, zasnovan na 
podobni tehnologiji kot Gtechniq C1 in 
C4. C5 zagotavlja eno izmed najboljših 
zaščit za platišča, tako aluminijasta kot 
jeklena. Zaradi njegove unikatnega in 
izjemnega oprijema je njegova zmogljivost 
neverjetna. Obstojnost cca. 2 leti.

Zaščitno sredstvo, enostavno za uporabo. 
Po nanosu površina postane svetleča in 
zaščitena pred škodljivimi UV žarki. Vsebuje 
fantastične UV blokerje, kateri na površini 
ustvarjajo obstojno zaščito, preprečujejo 
bledenje površin ter omogočajo lažje 
čiščenje. 

100ml

500ml

30ml

30ml

15ml

30ml

15ml  30ml

250ml

C6 MATTE DASH                                  

C2 LIQUID CRYSTAL                               

C0v2 AERO COAT                        

CRYSTAL SERUM LIGHT                                                       C4 TRIM RESTORER                             

C1 CRYSTAL LACQUER                            

C5 WHEEL ARMOUR                                 

C1.5 SILO SEAL                                    
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Veliko več aktivnih delcevkot ostale 
paste na trgu, virtualno brez lubrikantov, 
manjši aktivni delci preprečujejo preveliko 
segrevanje površine, kar omogoča veliko 
bolj varno delo. Primeren tudi za ročno 
poliranje. Vse delo storite le z uporabo ene 
paste in ene gobice, ne treh.

Popolnoma pH nevtralna formula 
visokopenečega predpranja, katera 
odstranjuje vse vrste umazanije, brez da 
bi poškodovala predhodno nanešen 
sealant, vosek ali coating. Sestavljena je 
iz efektivnih razmaščevalcev na osnovi 
citrusov ter visoko penečih aditivov.

Ščiti vse vrste tkanin pred madeži na vodni 
in oljni osnovi. Tkanini pušča dihanje in 
je izjemno obstojen, zahvaljujoč unikatni 
Gtechniq 3S Smart Surface tehnologiji. 
Navadno tkanino naredi vodoodporno in 
enostavno za čiščenje. Uporabite ga, da 
preprečite vpijanje in gnitje tkanine.

Zaščitni repelent za steklene in pleksi 
površine, kateri zagotavlja maksimalno
odbijanje vode, vendar pa je manj 
obstojen kot Gtechniq G1 ClearVision. 
Odtekanje vode s površine se začne pri 
hitrosti 50 kmh, na vertikalnih površinah pa 
voda odteče takoj ob stiku s površino.

Za ohranjanje in zaščito pnevmatik ter 
plastičnih delov. Površine po nanosu 
ponovno postanejo črne. En sloj 
zagotavlja lep, satenast sijaj medtem, ko 
z večimi sloji dosežete visok, bleščeč sijaj. 
Zagotavlja izjemno obstojnost, 
hidrofobnost in oleofobnost.

Ostanki insektov so eni izmed 
najtrdovratnejših madežev, kar jih lahko 
najdete na vozilu. W8 Bug Remover je 
100% biorazgradljiv in pH nevtralen. 
Odstranjevanje ostankov insektov postane 
popolnoma enostavno, brez uporabe 
agresivnih detergentov. 

Ultimativen hidrofoben premaz, ki zagotavlja 
bistveno boljše odtekanje vode s površine kot ostali 
podobni izdelki. Z zagotavljanjem t.i. ‘lotus efekta’, kateri 
odbija vodo in umazanijo, vozila ostanejo čistejša in bolj 
sijoča dlje časa. 

Čistilo na vodni osnovi za steklo in 
keramiko, ki vsebuje nano abrazive in 
citronsko kislino. Na površini po čiščenju 
ne pušča nikakršnih sledi in prask. 
Priporočamo uporabo sredstva pred 
nanosom zaščitnih repelentov za stekla 
Gtechniq G1 ali G5.

Zasnovan za odstranjevanje ostankov 
polirnih past pred nanosom zaščitnih 
premazov kot so C1 Crystal Lacquer, C5 
Wheel Armour, EXO, Crystal Serum in ostali. 
Sredstvo odstrani vse ostanke past in olj ter 
omogoči maksimalen oprijem zaščitnega 
premaza na površino.

Biorazgradljiv, pH nevtralen večnamenski 
razmaščevalec, kateri brez težav odstran-
juje cestno umazanijo in ostanke insektov. 
Lahko se ga uporablja tudi za čiščenje 
ostalih površin kot npr. motorni prostor ali 
čiščenje tekstilnih delov. Redčenje z vodo 
v razmerju od 1:1 – 1:100

Enostaven in izjemno vzdržljiv premaz za 
pnevmatike. Se odlično vpije v površino in 
med vožnjo ne prši po vozilo. Je popolno-
ma varen za uporabo, odbija umazanijo 
in vodo ter ne povzroča poškodb ali raz-
barvanja pnevmatik. T2 je 100% biološko 
razgradljiv.

Večnamenski, pH nevtralen izdelek za 
notranjo uporabo, kateri odstrani 99,9% 
bakterij in neprijetnih vonjev. Razvit v 
sodelovanju z vodilnim podjetjem
antibakterijske in antimikrobne tehnologije 
BioCote®, I2 zagotavlja, da je površina po 
čiščenju higienična in čista.

večnamensko čistilno sredstvo za odstran-
jevanje različnih vrst madežev. Primeren je 
za uporabo na različnih vrstah materialov 
kot so tekstil, beton, zunanje pohištvo, 
usnjem motorni prostori, tapete,… Stedstvo 
je koncentrirano, mešalno razmerje od 
1:1 – 1:120.

Zasnovan predvsem za enostavno 
odstranjevanje sledi vodnega kamna, 
prstnih odtisov in prahu ter za 
povečevanje sijaja, gladkosti laka in 
ohranjanje predhodno nanešene zaščite. 
QD lahko nanašate direktno na lakirane 
površine, plastike ali stekla.

Za varno in učinkovito odstranjevanje 
železnih delcev z vseh zunanjih površin 
vozila ter za čiščenje platišč. Poleg čistilne 
funkcije vsebuje tudi inhibitorje korozije 
in aditive, kateri preprečujejo nastanek 
poškodb ter bledenje barve. 

Zasnovan za ustvarjanje optično čistega 
izgleda na vseh kovinskih površinah, brez 
možnosti nastanka poškodb. Hitro in 
enostavno spolirajte medenino, baker, 
aluminij, inox, krom, srebro, jeklo in ostale 
vrste kovin. 

Zasnovan predvsem za varno in učinkovito 
čiščenje vozil, zaščitenih z Gtechniq 
zaščitnimi premazi. Ustvarja bogato peno, 
katera zmehča vez umazanije z vozilom, 
kar omogoča varno odstranjevanje le-te 
in preprečuje nastanek mikro prask.

Obstojna zaščita za vse usnjene površine, 
katera zagotavlja najboljšo zaščito pred 
obrabo, UV žarki, barvo, bledenjem in 
ostalim razbarvanjem. Z dodano BioCote® 
antimikrobsko tehnologijo, odstranjue kar 
99,9% vseh bakterij na zaščiteni površini.

Odstranjevalec katrana in lepil, na bazi 
topila. Je popolnoma kompatibilen 
z Gtechniq-ovimi zaščitnimi premazi 
EXO, C1 in Crystal Serum. Deluje hitro 
in učinkovito, ne povzroča poškodb na 
zaščitenih in nezaščitenih površinah.

Čistilo za stekla, brez odvečnih sestavin, ki 
brez sledi odstranjuje tudi najtežjo 
umazanijo. Primeren tudi za čiščenje 
plastičnih površin. Ker je G6 antistatičen, 
odlično odbija prah in ostalo nesnago.

Za čiščenje in vzdrževanje vozil, plovil in 
letal, zaščitenih z katerim izmed Gtechniq 
zaščitnim premazom. V nasprotju z ostalimi 
šamponi UV Wash ob vsakem pranju doda 
UV zaščito, kar pomeni daljšo obstojnost 
premaza. UV Wash je super koncentriran, 
100% biorazgradljiv šampon.

V nasprotju z ostalimi repelenti, G1 ustvarja 
posebno močno kemijsko vez, katera 
zagotavlja neprekosljivo odpornost. Zaradi 
izjemne obstojnosti in minimalne uporabe 
brisalcev je idealen za vetrobranska stekla. 
Obstojnost premaza je 1-2 leti oz. 50.000 
km normalne vožnje.

100ml  500ml  1L

1L

100ml  500ml

100ml 

250ml

500ml

30ml

100ml

500ml

500ml

250ml

500ml

500ml

250ml  500ml

500ml  5L

100ml 

500ml

100ml  500ml

500ml

500ml

500ml

15ml  100ml

P1 NANO POLISH                                         

W4 CITRUS FOAM                                         

L1 SMART FABRIC                                       

G5 WATER REPELLENT                                                     

T1 TYRE AND TRIM                                               

W8 BUG REMOVER                                           

EXO HYBRID COATING                                                 G4 NANOTECH GLASS POLISH                                                        

PANEL WIPE                                             

W5 CITRUS CLEANER                                             

T2 TYRE DRESSING                                    

I2 TRI-CLEAN                                    

W2 UNIVERSAL CLEANER                                                 

QUICK DETAILER                                                    

W6 IRON REMOVER                                                

M1 ALL METAL POLISH                                                        

W1 GWASH                                                  

L1 LEATHER GUARD AB                                        

TAR AND GLUE REMOVER                                             

G6 PERFECT GLASS                                            

W3 UV WASH                                             

G1 CLEARVISION SMART GLASS                                         
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Preprečuje rosenje stekel na vozilih. 
Odličen za uporabo v zimskih in deževnih 
mesecih. Pozabite na brisanje stekel 
med vožnjo. Fog Fight ustvarja odlično 
hidrofilično zaščito katera odbija kondenz 
in je dolgo obstojna. 

Unikaten SiO2 nano zaščitni premaz, nare-
jen iz mešanice keramičnih delcev za ob-
novo premazov, visoko reflektivnih kvarc 
smol in hidrofobnih nano delcev. Essence 
PLUS ne vsebuje abrazivnih delcev. Po-
pravlja manjše praske na poškodovanem 
keramičnem premazu.

Popolnoma nov izdelek za brezvodno 
čiščenje in povečevanje sijaja vozil.
Zasnovan je za delo v harmoniji s 
keramičnimi premazi, prav tako pa je 
primeren tudi za čiščenje nezaščitenih 
ali povoskanih vozil. Razvit je na SiO2 
tehnologiji in je okolju prijazen.

Ultimativna zaščita za usnjene in vinilne 
površine vozila. Nova visoko napredna
formula vsebuje le najkvalitetnejše 
sestavine ki zagotavljajo čudovit ‘lepši 
kot nov’ videz brez dodatnega sijaja. Po 
nanosu površina postane mehka na otip 
ter dolgotrajno zaščitena. 

Razvit posebej za zaščito plastičnih, 
gumjastih površin in platišč. Lahko se ga 
uporablja za zaščito vseh vrst platišč, kot 
so lakirana, kromirana, aluminijasta,...Zble-
delim plastičnim površinam dolgoročno 
povrača črno barvo. Vremenski vplivi za 
DLUX-u ne predstavljajo težav.

Izredno enostavna, učinkovita in 
revolucionarna WIPE-LESS silicijeva zaščita 
za vse površine vozila. Primeren za 
uporabo na vseh površinah vozil, plovil, 
letal,... Oblikovan posebej za prihranek 
časa in denarja, tako za profesionalno 
uporabo kot tudi domačo. 

Ena najbolj vsestranskih polirnih past na 
trgu. Primerna je za uporabo na vseh 
vrstah lakov. Odstranjuje sledi brus-
nega papirja granulacije 1500, praske, 
holograme in ostale poškodbe s sveže 
pobarvanih vozil, trdih, srednje trdih in 
mehkih lakov.

HYDRO2 v že zredčeni obliki. HydrO2 Lite 
je enostaven za uporabo v praktično vseh 
pogojih.

Zaščita za steklene površine, narejena 
na osnovi zadnje in najnaprednejše anti-
scratch (odporne na praske) tehnologije 
za mobilne telefone. Ta anorganski nano 
coating je oblikovan za ekstremne
vremenske pogoje in dolgotrajno
odpornost na praske in kemikalije.

Inovativen izdelek z unikatno mešanico  
obstojnih smol z visokim sijajem in finih 
abrazivov, kateri tvorijo pasto, kakršne 
trg še ne pozna. Essence vsebuje polnila, 
ki prasko zapolnijo ter zaščitijo površino. 
Poleg vsega, vozilo dobi neverjeten sijaj.

Odličen večnamenski razmaščevalec 
zasnovan posebej za odstranjevanje 
polirnega olja in za pripravo površine pred 
nanosom CQuartz keramičnega premaza 
ali katerega koli drugega premaza, voska 
ali tesnilne mase. 

Unikatno premium sredstvo za poliranje 
steklenih površin. Artikel je izdelan iz
unikatnih optičnih polirnih delcev. Stekla 
bodo po opravljenem delu spet kot nova. 
Nanesemo z aplikatorjem ali posebnim 
polirnim diskom za stekla Flexipads Rayon.

Nova ekskluzivna formula 70% silici-
jevega dioksida (SiO2) z 99.9% čistostjo 
narejena za visoke ali nizke temperature 
pri nanašanju. C.Quartz UK je zasnovan z 
enako tehnologijo kot originalni C.Quartz 
premaz z nekaj zanimivimi spremembami. 
Dolgotrajna zaščito in odpornost.

Finest je nadgradnja CarPro C.Quartz 
zaščitnega premaza. Njegovi nano delci 
z boljšim navzkrižnim povezovanjem ust-
varjajo posebno 3D strukturo, ki zagotavlja 
odporno nano zaščito. Zagotavlja izjemno 
trdoto, globino in sijaj laka. Samo za 
pooblaščene CARPRO uporabnike.

Profesionalna keramična zaščita laka z 
obstojnostjo do treh let. Na voljo le za 
pooblaščene CarPro izvajalce.

100ml

250ml  500ml

500ml  1L

30ml

50ml

100ml  500ml

250ml  1L

1L

15ml

250ml  500ml  1L500ml  1L

150ml  500ml50ml

50ml50ml

FOG FIGHT                                                

ESSENCE PLUS                                              

Ech2O WATERLESS WASH                                        

C.QUARTZ LEATHER COATING                                 

C.QUARTZ DLUX KIT                                      

HYDRO2                                                  

FIXER COMPOUND                                                

HYDRO2 LITE                                                           

FLYBY FORTE                                                     

ESSENCE HYBRID POLISH                                                       ERASER                                                       

CERIGLASS POLISH                                   C.QUARTZ UK EDITION KIT                                  

C.QUARTZ FINEST RESERVE                                       C.QUARTZ PROFESSIONAL                                       

CarPro je podjetje, ki samo razvija in proizvaja
napredno avtokozmetiko na osnovi nanotehnologije. 
Najbolj so znani po svojih unikatnih keramičnih in
hidrofobnih premazih CQuartz.



21

Ekstremno vzdržljivo zaščitno sredstvo, na 
osnovi nano tehnologije, ki na površini 
ustvarja super hidrofoben učinek. Primeren 
je za zaščito vseh vrst tekstilnih površin. Ščiti 
pred potom, soljo, vodo, tekočinami, 
umazanijo, bakterijam in madežem.

100ml  500ml

C.QUARTZ FABRIC                                   
Izjemno močno sredstvo za odstranjevanje 
insektov, lepil, katrana in maščob. Svojo 
moč črpa iz 100% topil in pomarančnih 
olupkov. Povsem varen za uporabo in 
biološko razgradljiv.

Čisto nasprotje organskih voskov. Njegova 
anorganska formula na vodni osnovi je 
sestavljena iz posebno modificirane Silike 
(Sio2) in steklenih nano komponent (5% 
celotne koncentracije). Zato je Reload 
najbolj učinkovit in cenovno ugoden 
sealant v razpršilcu na trgu. 

Visoko efektivno brez kislinsko čistilno 
sredstvo, ki je Ph nevtralno in popolnoma 
varno za uporabo na vseh površinah na 
vozilu. Unikatna formulacija v stiku z vodo 
ustvari kemično reakcijo, ki zagotavlja 
čiščenje, kot ga še niste videli. 

Neverjetno enostaven, efektiven in revolu-
cionaren šampon, z dodano SiO2 zaščito. 
HydrOFoam je pH nevtralen šampon, ki 
nežno dviguje in odstranjuje umazanijo z 
vseh površin vozila, obenem pa deluje tudi 
kot lubrikant, kateri preprečuje nastanek 
prask med pranjem.

Odličen pH nevtralen šampon za 
vzdrževanje nano zaščit kot so sealanti in 
zaščitni premazi. Nežno odstranjuje vso 
cestno umazanijo. Enostaven in hiter za 
spiranje, za seboj ne pušča nikakršnih sledi 
pene ali silikonov. Vzdržuje predhodno 
nanešene zaščite.

Kombinacija čistil IRON.X in TARX. Narejen 
je iz enakih sestavin, kot omenjena na-
menska čistila, njegova moč čiščenja pa 
je res neverjetna. Enostavno odstranjuje 
tako zračno rjo, kot tudi insekte.

Snow Soap lahko uporabljate tako za 
predpranje v penomatih (foam lance-ih) 
kot tudi za klasično pranje s pomočjo 
gobe ali krtače. Iron.X Snow Soap 
odstranjuje delce zračne rje, ki se nahajajo 
na laku vozila. Odlično se obnese za 
vzdrževanje C.Quartz in ostalih premazov. 

Posebna mešanica površinsko aktivnih 
snovi in topil za zmanjševanje trenja med 
brušenjem, poliranjem ali čiščenjem 
površin s polirnim plastelinom. Njegova 
sestava je dovolj spolzka, da ne povzroča 
poškodb na površinah.  

Kemično odstrani mineralne depozite, ki 
ostanejo na površini zaradi vodnih kapljic, 
preden se popolnoma zasušijo na laku. Če 
sledi mineralnih depozitov ne odstranite 
pravočasno, lahko poškodujejo lak do te 
mere, da ga je potrebno spolirati.

PERL (Plastic, Engine, Rubber, Leather) 
je koncentriran, vsestranski premaz na 
vodni osnovi za plastike, gumo in usnje, ki 
nudi izjemno UV zaščito. Ustvarja odličen 
hidrofoben učinek.

Učinkovito čistilo za notrajne površine 
vozil, kot so vinil, plastike, usnje in ostale 
površine. S pomočjo visoko penečih 
površinsko aktivnih snovi in nežnih deter-
gentov, enostavno odstranjuje umazanijo, 
pot, olja in ostala onesnaženja. Po čiščenju 
v vozilu ostane prijeten vonj. 

500ml  1L

500ml

500ml  1L  4L 

500ml  1L

500ml  1L

500ml

500ml  1L

50ml  500ml  1L

500ml 

500ml

500ml  1L

TARX                                                   

RELOAD                                           

IRON.X                                                    

HYDROFOAM                                                  

RESET                                                         

TR.IX                                             

IRON.X SNOW SOAP                                             

IMMOLUBE                                                     

SPOTLESS CLEANER                                                        

PERL COATING                                        

INSIDE CLEANER                                        

Dolgoobstojen in okolju prijazen zaščitni 
premaz za pnevmatike in zunanje 
plastične površine. V enem koraku 
površino zaščiti in neguje. Unikatna 
mešanica vlažilnih sestavin in voskov 
prodre globoko v pnevmatiko ter ji povrne 
naraven, svilnat izgled. 

Premium zaščitni premaz za aluminijasta 
platišča. Vsebuje več kot 90% silicijevega 
dioksida. Na površini ustvarja visok sijaj kot 
steklo z neverjetnim zaščitnim učinkom. 
Ecocoat Rim doseže trdnost 9H po lestvici 
trdote svinčnikov. Omogoča lažje čiščenje 
ter preprečuje nabiranje nečistoč.

Profesionalni, naravni osvežilec zraka in 
odstranjevalec neprijetnih vonjav. V nas-
protju z podobnimi izdelki, vonjave vpije in 
odstrani in ne le prekrije. Zavira ponoven 
nastanek le teh. Primeren je za odstran-
jevanje cigaretnega vonja, vonja po hišnih 
ljubljenčkih neprijetnih dišav hrane. 

Keramični premaz za zunanje lakirane 
površine vozila, z obstojnosto do 2 leti. 
Vsebuje več kot 70% modificranega 
silicijevega dioksida ter hitro hlapljivega 
topila, ki ustvarjata 8H trdnost premaza, 
povečata sijaj in glos ter ščitita vozilo pred 
zunanjimi vplivi in mikro praskami.

Šampon, ki čisti, ohranja in ščiti vaše 
vozilo v enem koraku. Unikatna mešanica 
sestavin in voskov zagotavlja visoko čistilno 
moč in varno odstranjevanje umazanije. 
Šampon je narejen na vodni osnovi in je 
popolnoma varen za okolje. Vozilu po 
pranju zagotavlja izjemno visok sijaj. 

Intenziven čistilec, zasnovan za 
odstranjevanje ostankov polirnih past in 
olj, razmaščevanje površine in pripravo 
površine pred nanosom iGreenLover 
zaščitnih premazov. Precoat je primeren 
tudi za odstranjevanje starih voskov. Za 
seboj ne pušča nikakršnih sledi.

Kombinacija čistilnega in zaščitnega 
sredstva na osnovi lanolina, za vse usnjene 
površine. Biološko zasnovana formula vse-
buje mehčalce na rastlinski osnovi in nego-
valne delce, ki dvignejo umazanijo iz por 
ter jo varno odstranijo. Usnje po čiščenju 
ponovno postane mehko in navlaženo.

Premaz na vodni osnovi, za notranje 
plastične in vinilne površine. Zagotavlja 
naraven izgled. Biološko zasnovane ses-
tavine ščitijo in negujejo povšino za seboj 
pa puščajo prijeten vonj sivki. Ecoshine 
Dash je enostaven za nanos, za seboj ne 
pušča nikakršnih sledi, lis, ipd.

Revolucionaren zaščitni premaz, ki vsebuje 
100% siliko, katera zagotavlja največjo 
stopnjo zaščite in sijaja. Na površini ustvarja 
debel sloj premaza, ki ščiti površino vozila 
pred zunanjimi vplivi, praskami, bledenjem 
in ostalimi poškodbami. Na voljo samo za 
pooblaščene izvajalce.

500ml

30ml

500ml50ml

500ml500ml

500ml500ml

20ml

ECOSHINE TYRE                                         

ECOCOAT WHEEL                                

ECOCLEAN AIR                                      ECOCOAT EZ                                   

ECOCLEAN WASH                                                       ECOCLEAN PRECOAT                                                       

ECOSHINE LEATHER                                   ECOSHINE DASH                                  

ECOCOAT KENZO                                       

IGL Coatings je Azijsko podjetje s sedežem v Maleziji. 
Specializirani so za izdelavo eko prijaznih izdelkov za nego 
vozil. Njihovi izdelki so primerni tako za profesionalce kot 
entuziaste. 
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Revolucionaren zaščitni premaz, narejen 
iz modificiranega silicijevega dioksida. 
Je najtrši zaščitni premaz podjetja IGL in 
ne oddaja neprijetnega vonja. Poveča 
odpornost proti praskam, preprečuje 
bledenje in motnost barve. Na voljo samo 
za pooblaščene izvajalce.

100% čisti carnauba vosek, ki očisti, poživi 
in zaščiti vaše vozilo. Ecocoat Wax osveži 
zbledele barve in zapolni mikro praske, 
katere kazijo izgled vozila. Vosek na 
površini ustvarja trpežen zaščitni sloj, ki se 
trdno veže s površino in ustvarja izjemno 
reflektivno in hidrofobno površino. 

Najbolje deluje na lučeh iz polikarbonatov. 
S površino se veže na molekularnem nivo-
ju, ostvarja gladko površino ter poudari 
sijaj in prozornost. Je tudi odlična zaščita 
pred oksidacijo in matiranjem. Doseže 
trdnost 6H in je obstojen do 12 mesecev.

Tehnološko napreden keramični premaz 
za zaščito plastičnih in gumijastih delov. 
Na površini ustvarja kemično vez, katera 
ustvarja trd sloj (6H) in ščiti pred 
umazanijo in zunanjimi vplivi. Ecocoat 
Trim potemni zbledele površine in na njih 
ustvarja odličen hidrofoben efekt. 

Koncentriran quick detailer, zasnovan na 
osnovi nanotehnologije. Enostaven za up-
orabo. S površine odstranjuje lažjo umaza-
nijo, ustvarja popolnoma gladko površino, 
visok sijaj in odlično zaščito. Primeren tudi 
za brezvodno čiščene vozil ter vzdrževanje 
iGreenLover zaščitnih premazov.  

Originalni coating za lakirane površine 
podjetja iGreenLover. Ustvarjen z več kot 
70% modificiranega silicijevega dioksida 
in hitro sušečega topila. Z navkrižnim 
povezovanjem s površino doseže trdoto 
8H, povečuje sijaj in ščiti površino. Na voljo 
samo za pooblaščene izvajalce.

Zasnovan posebej za zaščito steklenih površin. Je super 
hidrofoben, preprečuje nastanek vodnega kamna ter 
zmanjšuje obrabo brisalcev. Njegov vodoodbojni učinek 
omogoča varno vožnjo tudi v močnem dežju, odtekanje 
vode se začne že pri 50 km/h.  

Super hidrofoben nano zaščitni premaz, 
ki ne rumeni, zagotavlje izjemen sijaj ter 
odbija umazanijo. Zagotavlja dolgotrajno 
(do 6 mesecev) zaščito vseh zunanjih 
površin. V nasportju s podobnimi premazi 
je Premier zelo enostaven za nanos in ne 
pušča sledi.

30ml

280g

30ml

30ml

500ml

30ml

30ml

500ml

ECOCOAT QUARTZ PRO                                                

ECOCOAT WAX                                                

ECOCOAT HEADLIGHT                                               

ECOCOAT TRIM                                                  

ECOSHINE PAINT                                                  

ECOCOAT POLY                                               

ECOCOAT WINDOW                                                             

ECOCOAT PREMIER                                                     

PTFE zaščitni premaz za metalik in perla 
lake, ki ščiti vaše vozilo pred zunanjimi 
vplivi do 7 mesecev. Na površini ustvarja 
neprepusten sloj, je izjemno enostaven za 
uporabo, površina postane popolnoma 
gladka, kar preprečuje nabiranje vode in 
umazanije na površini.

En najenostavnejših premazov za temna 
vozila za zaščito vozil na trgu. Premaz le 
enakomerno razmažete. Brisanje premaza 
ni potrebno! Efekt in vzdržljivost premaza 
je do 9 mesecev. Vozilo zaščiti pred 
vodo, umazanijo in oljem. Povečuje sijaj in 
globino barve.  

Vosek skrbno izbranimi sestavinami za 
dosego visokega sijaja vseh srebrnih vozil. 
Extreme Gloss Wax je izjemno priljubljen 
vosek z obstojnostjo cca. 3 mesece. 
Popolnoma enostaven za nanos in 
odstranjevanje. Odličen tudi za pripravo 
vozila na različne šove. 

Vosek s skrbno izbranimi sestavinami 
za dosego visokega sijaja vseh črnih in 
temnih vozil. Extreme Gloss Wax je izjemno 
priljubljen vosek z obstojnostjo cca. 3 
mesece. Popolnoma enostaven za nanos 
in odstranjevanje. Odličen tudi za pripravo 
vozila na različne šove. 

Na površini ustvarja hidrofoben, dolgotra-
jen in temperaturno odporen zaščitni sloj, 
ki ščiti površino pred zunanjimi vplivi. 
Primeren je za uporabo na vseh črnih, 
modrih in ostalih temnih barvnih odtenkih. 
Odstranjuje sledi vodnega kamna in 
ostalih depozitov ter ustvarja bleščeč sijaj.

Izjemno popularen vosek za svetle lake, 
narejen iz florovih polimerov z odličnim 
samočistilnim učinkom, varuje vaše 
vozilo pred vodo, umazanijo in ostalimi 
nezaželenimi depoziti. Z močnim hidrofob-
nim učinkom. Poleg tega ustvarja visok sijaj 
ter poudarja globino barvnega odtenka.

izjemno enostaven zaščitni premaz, ki 
ščiti vaše vozilo pred zunanjimi vplivi ter 
mu zagotavlja bleščeč sijaj. Nanašate ga 
lahko celo na prašno vozilo, odstranjuje 
pa tudi lažjo umazanijo in madeže. Vozilo 
po nanosu odbija vodo in olja.

En najenostavnejših premazov za svetla 
vozila za zaščito vozil na trgu. Premaz le 
enakomerno razmažete. Brisanje premaza 
ni potrebno! Efekt in vzdržljivost premaza 
je do 9 mesecev. Vozilo zaščiti pred 
vodo, umazanijo in oljem. Povečuje sijaj in 
globino barve. 

PTFE zaščitni premaz za temna vozila, ki 
ščiti vaše vozilo pred zunanjimi vplivi do 7 
mesecev. Na površini ustvarja nepre-
pusten sloj, je izjemno enostaven za 
uporabo, površina postane popolnoma 
gladka, kar preprečuje nabiranje vode in 
umazanije na površini.

Izjemno popularen vosek za temne lake, 
narejen iz florovih polimerov z odličnim 
samočistilnim učinkom, varuje vaše 
vozilo pred vodo, umazanijo in ostalimi 
nezaželenimi depoziti. Z močnim hidrofob-
nim učinkom. Poleg tega ustvarja visok sijaj 
ter poudarja globino barvnega odtenka.

Izjemno popularen vosek za svetle lake, 
narejen iz florovih polimerov z odličnim 
samočistilnim učinkom, varuje vaše 
vozilo pred vodo, umazanijo in ostalimi 
nezaželenimi depoziti. Z močnim hidrofob-
nim učinkom. Poleg tega ustvarja visok sijaj 
ter poudarja globino barvnega odtenka.

Premium zaščitni vosek podjetja Soft99. 
Vsak vosek je po izdelavi natančno 
pregledan, zato so v prodaji le voski, ki so 
prestali test v proizvdnji. Formula, ki vse-
buje čisto carnaubo ustvarja izjemno visok 
sijaj površine. Vosek je izjemno enostaven 
za nanos in kasnejše odstranjevanje.

300ml

300ml

200g

200g300g

200ml400ml

300ml300ml

200ml 200ml

200g

FUSSO COAT F7 METALLIC COLOURS                                        

FUSSO MIRROR SHINE DARK                                        

EXTREME GLOSS WAX SILVER                               

EXTREME GLOSS WAX BLACK                                      DARK & BLACK WAX                                   

FUSSO COAT WHITE                                                       FUSSO COAT SPEED BARRIER                                                      

FUSSO MIRROR SHINE LIGHT                                                     FUSSO COAT F7 BLACK COLOURS                                   

FUSSO COAT BLACK                                 FUSSO COAT WHITE                                 

AUTHENTIC PREMIUM WAX                                       

Soft99 je priznana japonska blagovna znamka. Prvi produkt, 
Golden Neo Polish, so na trg lansirali že leta 1954. Znani so 
predvsem po zelo širokem spektru voskov, v programu pa 
imajo tudi ostale produkte.
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Nov tip voska, narejenega na vodni 
osnovi. Njegov glavni namen je poudariti 
sijaj, globino in gladkost laka, kakršnega 
podobni izdelki niso sposobni. Prijetna 
aroma manga zmanjšuje kemični vonj, kar 
naredi vosek prijeten za uporabo.  

500ml

LUXURY GLOSS                                                      

Koncentrirano čistilo za vetrobran-
ska stekla, ki vsebuje zaščitni premaz s 
hidrofobnim efektom. Le z enim vklopom 
brisalcev, steklo očistite, ga zaščitite ter s 
tem povečate svojo varnost v prometu. 
Sredstvo je koncentrirano. 

‘Obnovitveni’ premaz za vse profesionalne 
keramične premaze. Je izjemno eno-
staven za uporabo, na površini ustvarja 
odličen vodoodbojni sloj ter bleščeč sijaj. 
Izdelek napršite na mokro vozilo in obrišete 
z mikro krpo. Površina ponovno postane 
gladka, kot olupljeno trdo kuhano jajce. 

2,8L

250ml

GLACO WASHER LIQUID JUMBO                                   

SMOOTH EGG LIQUID                                   

Kombinacija čistila za stekla in zaščitnega 
premaza. Enostavno odstranjuje 
umazanijo, ptičje iztrebke in insekte 
obenem pa ustvari zaščitni sloj, ki odbija 
vodo od hitrosti 60 km/h naprej. Čistilo je 
zelo enostavno za brisanje, površina pa 
ostane čista dolgo časa.

Na novo razvite komponente v šamponu 
preprečujejo prijemanje umazanije in čistil 
na vozilo, tudi če se šampon med pranjem 
posuši. Tudi poleti je dovolj le eno spiranje 
vozila. Visoko kakovostne sestavine, bo-
gato penjenje in odlična čistilna moč za-
gotavljajo popolnoma enostavno pranje.

Učinkovit odstranjevalec nalepk s površine 
vozil. Odstranjuje tudi stare in ‘zapečene’ 
nalepke. Prodira med nalepko in površino 
ter zmehča lepilo. Nalepko potem 
bistveno lažje odstranite z vozila. Varen za 
uporabo na lakiranih površinah.

Nova formula z mikrodelci prekriva praske 
ter na površini ustvarja zaščitni sloj, kot 
podobni trdi voski. Poleg vsega, vašemu 
vozilu vrača bleščeč sijaj, kakršnega so 
sposobni večinoma voski višjega 
razreda. Enostaven, sušenje in brisanje 
voska ni potrebno. Za perla in metalik lake.

Izjemno enostaven zaščitni vosek za 
svetla vozila, ki ne potrebuje brisanja ali 
odstranjevanja. Na površini ustvarja visok 
sijaj in odsev kot ogledalo. Kljub njegovi 
enostavni uporabi je vosek obstojen do 
3 mesece. Primeren je tudi za nanos na 
gladke plastične površine.

Trd vosek za temna vozila, ki zagotavlja 
izjemen sijaj in dobro zaščito vašega 
vozila. Vosek je primeren kot samostojna 
zaščita lahko pa ga uporabite tudi za 
povečanje hidrofobnega učinka 
predhodno nanešenega sealanta ali 
keramičnga premaza.

Trd, črn vosek za zaščito in izboljšan izgled 
pnevmatik. Vosek je v nasprotju s 
primerljivimi izdelki izjemno obstojen 
in odporen na vodo in umazanijo. 
Poudari črno barvo pnevamatik in doda 
malenkost satenast izgled. Ne masti in ne 
povzroča visokega sijaja.

En izmed najenostavnejših repelentov na 
svetu. Le razmažete po površini, sušenje 
ali brisanje ni potrebno! Priložen aplikator 
in krpica pomagata pri lažjem nanosu na 
steklo. Obstojnost premaza je do 6 
mesecev. Kapljice začnejo odtekati s 
površine pri hitrosti 50 km/h.

Zaščitni premaz za pnevmatike, zasnovan 
na vodni osnovi, ki ne vsebuje naftnih 
derivatov. Ustvarja naraven izgled 
pnevmatike, brez prevelikega sijaja. 
Vaše vozilo tako izgleda bolj elegantno. 
Obstojnos premaza je 1 mesec (odvisno 
od zunanjih vplivov). 

Zaščitni premaz za steklene površine vozil, 
plovil in letal, ki je odporen na trenje
brisalcev, prah, avtopralnice in čistila. 
Njegova obstojnost je kar 6x daljša od 
podobnih izdelkov. Premaz je obstojen do 
enega leta. Zelo enostaven za nanos.

Na površini ustvarja hidrofoben, 
dolgotrajen in temperaturno odporen 
zaščitni sloj, ki ščiti površino pred zunanjimi 
vplivi. Primeren je za uporabo na vseh 
perla in metalik lakih. Odstranjuje sledi 
vodnega kamna in ostalih depozitov ter 
ustvarja bleščeč sijaj. 

Trd vosek za svetla vozila, ki zagotavlja 
izjemen sijaj in dobro zaščito vašega 
vozila. Vosek je primeren kot samostojna 
zaščita lahko pa ga uporabite tudi za 
povečanje hidrofobnega učinka 
predhodno nanešenega sealanta ali 
keramičnga premaza.

Quick detailer, ki ga lahko uporabite za 
čiščenje, zaščito ter za povečevanje sijaja 
vozila. Mešanica fluoridnih smol v formuli 
drastično poveča obstojnost zaščite in 
podaljšuje odtekanje vode do 3 mesece. 
Izboljšani komponente za povečevanje 
sijaja zagotavljajo izjemno globino in sijaj.

Nova formula z mikrodelci prekriva praske 
ter na površini ustvarja zaščitni sloj, kot 
podobni trdi voski. Poleg vsega, vašemu 
vozilu vrača bleščeč sijaj, kakršnega so 
sposobni večinoma voski višjega 
razreda. Enostaven, sušenje in brisanje 
voska ni potrebno. Za temne lake.

Izjemno enostaven zaščitni vosek za 
temna vozila, ki ne potrebuje brisanja ali 
odstranjevanja. Na površini ustvarja visok 
sijaj in odsev kot ogledalo. Kljub njegovi 
enostavni uporabi je vosek obstojen do 
3 mesece. Primeren je tudi za nanos na 
gladke plastične površine.

400ml

1L

100ml

200g

200g

200g

170g

50ml

100ml

70ml

300g

200g

400ml 

200g

200g

GLACO DE CLEANER                                                   

NEUTRAL SHAMPOO CREAMY                                                   

STICKER REMOVER                                               

SCRATCH CLEAR WAX P&M                                           

MIRROR SHINE WAX LIGHT                                                   

KING OF GLOSS DARK                                                  

TYRE BLACK WAX                                                        

GLACO QUICK TYPE                                             

PURE SHINE TYRE COATING                                             

ULTRA GLACO GLASS COATING                                             

PEARL & METALLIC WAX                                             

KING OF GLOSS LIGHT                                                     

FUKUPIKA SPRAY STRONG TYPE                                                       

SCRATCH CLEAR WAX D&B                                        

MIRROR SHINE WAX DARK                                       
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Zaščitni premaz na bazi nano tehnologije 
nudi najvišjo stopnjo zaščite za lak. Traja 
dlje. Sredsvo je bilo razvito na zahtevo 
avtomobilskega giganta BMW. Sedaj je na 
voljo tudi za druga vozila. Specialni nano 
polimeri ščitijo površino pred soljo, dreves-
no smolo, zunanjimi vplivi, žuželkami,....

Komplet za nego usnjenih površin je vse 
kar potrebujete za čiščenje in nego usn-
jenih površin v vozilu in doma.

Je najbolj učinkovito sredstvo za zaščito 
površine. Moderna polimerna sestava ščiti 
barvo pred soljo, insekti, drevesno smolo 
in drugimi vremenskimi vplivi. Enostaven 
nanos na površino z aplikatorjem ali mikro 
krpo. Poudarja globino barve vašega 
vozila.

Namensko sredstvo za odstranjevanje 
sledi polirnih past po poliranju. Odličen 
tudi kot čistilo za pripravo površine pred 
poliranjem. Izredno enostavna uporaba 
in ekonomičnost so poglavitne prednosti 
sredstva.

Kremasti tekoči produkt za globinsko 
čiščenje in restavriranje barve. Povrne 
nekdanji lesk. Izbrani abrazivni in polirni 
delci nežno, a učinkovito odstranijo 
umazanijo. Primerno za nadaljnjo 
obdelavo z voskom ali profesionalnimi 
polirnimi sredstvi. 

Univerzalna polirna pasta z visokim sijajem, 
ki odstranjuje srednje globoke praske, 
nepravilnosti, lažjo oksidaijo in holograme. 
Primerna za uporabo na vseh vrstah lakov, 
tudi trdih in keramičnih. Odstranjuje sledi 
brusnega papirja granulacije P2500. Ne 
vsebuje nikakršnih polnil in silikonov.

Edinstven artikel na tržišču, primeren za 
poliranje imitacije kroma na letvicah na 
vozilih. Blaga, da ne poškoduje izredno 
občutljive površine, a še vedno dovolj 
močna da je izredno učinkovita. 

Polirna pasta za čiščenje in nego površin iz 
aluminija. Zagotavlja izredno visoki sijaj na 
obdelanih površinah. Odlikuje jo enostav-
na  uporaba. Ta revolucionaren izdelek, 
brez amoniaka, ustvarjen v laboratorijih 
Dursol-Fabrik, je kot nalašč za čiščenje in 
poliranje gole površine aluminija.

Groba polirna pasta, ki hitro in učinkovito 
odstranjuje težje poškodbe laka, večje 
praske in sledi brusnega papirja granu-
lacije P1200-2000. Hitro odstranjuje tudi 
overspray, za seboj pa pušča visok sijaj. 
Primerna za vse vrste lakov, tudi za scratch 
resistance, trde in keramične.

Čisti in obnavlja vse vrste kovinskih površin. 
Zagotavlja visoki sijaj obdelane površine in 
ustvarja zaščitni film na površini. Vrhunska 
kakovost.

Omogoča hitro in enostavno 
odstranjevanje zapečenih insektov na 
karoserijah vozil. Izredno enostaven za 
uporabo zagotavlja hitre in izjemne 
rezultate.

Nič več zbledelih in spraskanih luči.
Posebna politura odstranjuje manjše 
praske, obledelost, jim povrne sijaj ter jih 
zaščiti pred zunanjimi vplivi. 
Komplet ni primeren za restavriranje zelo 
poškodovanih oz. spraskanih žarometov. 
Zadostuje za obnovo 4-6 žarometov.

Zagotavlja visok sijaj obdelanim 
površinam. Odstranjuje nečistoče in 
poškodbe. Uporabljamo lahko na vseh 
površinah. Popolnoma brez PDMS. Ne 
pušča nobenih sledi. Površina bo kot nova. 
Nanašamo lahko strojno ali ročno.

Tekoči vosek visoke kakovosti, ki deluje 
hitro ter zagotavlja dolgotrajen lesk in 
zaščito vašega vozila. Posebne sestavine 
v tej formuli izpodrivajo vodo in s tem 
tako omogočijo lažje in hitrejše sušenje 
površine. Nanašamo ga enostavno z 
razpršilko direktno na mokro površino.

Nežna, a izjemno učinkovita avtopolitura 
očisti in poživi lak - vse v enem koraku. Fini 
abrazivni delci obnovijo barvo in lesk. Ses-
tevine omogočajo odstranjevanje manjših 
prask in manjših pomanjkljivosti v barvi ter 
škodo zaradi kislega dežja. Ustvari zaščitni 
film visokega sijaja.

250ml

75ml + 200ml 500ml

500ml500ml

1L

75ml75ml  750ml

1L

75ml  750ml

75ml75ml

1L

500ml

500ml

NANO WAX                                                

LEATHER PROTECTION KIT                                              HARD WAX                                        

CONTROL SPRAY                                 PAINT CLEANER                                                  

SPEED GLOSS                                                  

M1 CHROME PLASTIC POLISH                                                ALUMINIUM POLISH                                  

POWER CUT                                                            

METAL POLISH                                                     

INSECT DAMAGE REPAIR KIT                                                       HEADLIGHT POLISH KIT                                                       

FINAL FINISH                                   

EXPRESS WAX                                  

CAR POLISH                                        

Podjetje Autosol® je bilo ustanovljeno leta 1929  v Solin-
genu v Nemčiji, svojo mrežo pa ima v več kot 70 državah. 
Poleg lastne palete izdelkov, izdelujejo “Original BMW” lini-
jo, sodelujejo pa še z Mercedes-Benzom, Fordom, VAG,...
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Polimerna zaščita laka, ki zagotavlja izje-
men sijaj in odlično UV žaščito. Power Lock 
vaše vozilo ohranja v dobri kondiciji. 
Narejen je iz sofisticirane mešanice 
polimerov, ki ohranjajo lak na vozilu v 
dobri kondiciji. Sredstvo je izjemno 
enostavno in hitro za uporabo.

Koncentriran šampon za ročno pranje 
mat vozil ter folij in tekoče gume. Odlikuje 
ga izjemna čistilna moč, obenem pa ne 
poškoduje površine. 

Super fina abrazivna polirna 
pasta za čiščenje in
poliranje železa, nakita in 
plastike. Unikatna mešanica 
čistilnih sredstev, lubrikantov 
in abrazivnih delcev, ki 
povrača sijaj na vseh 
površinah, ki jih je možno 
spolirati.

Za popravilo manjših poškodb na laku 
in zagotavljanje maksimalnega sijaja na 
površini. Unikatne sestavine zagotavljajo 
maksimalen lesk na obdelani površini. 
Odstranjuje sledi brusnega papirja 3000, 
holograme in kroge, ki nastanejo, kot 
posledica poliranja. 

Groba polirna pasta, zasnovana za 
uporabo v kombinaciji z gobico iz merino 
volne. V kombinaciji s polirno ovčko hitro 
in enostavno odstranjuje večje poškodbe 
laka, overspray in sledi brusnega papirja 
granulacije P1500. Ustvarja minimalno 
prašenje. 

Set treh polirnih past po 1L:
Heavy Cut Compound 400, 
Medium Cut Polish 2500 in 
Super Finish Plus 3800.

Set treh polirnih past po 250 ml:
Heavy Cut Compound 400,
Medium Cut Polish 2500 in 
Super Finish 3500.

Kombinacija aktivnih kemičnih sestavin v 
kombinaciji z izbranimi polirnimi delci tvori 
unikatno sredstvo za odstranjevanje rje iz 
kovinskih površin. Poleg odstranjevanje rje 
sredstvo zagotavlja tudi zaščito na površini 
in tako podaljšije življenjsko dobo kovini.

Kombinacija zaščitnega premaza in fine 
polirne paste. Ne vsebuje silikonov. Visoko 
kakovostni polirni minerali ustvarjajo izje-
men sijaj in zaščito pred okoljskimi vplivi. 
Odlična za osvežitev barve. Odstranjuje 
lažje praske.

Močno čistilno sredstvo za odstranjevanje 
madežev iz mat barve, folij in tekoče 
gume. Kombinacija modernih sestavin 
odstranjuje sledi vodnega kamna, masti, 
olja, insektov in ostalih depozitov z vseh 
zunanjih površin vozila. Povsem varen za 
uporabo.

Zaščitni premaz z visoko vsebnostjo 
kvalitetnega carnauba voska. Ustvarja 
dolgotrajen hidrofoben sloj na površini, ki 
odbija vodne kapljice in umazanijo ter
zagotavlja visok sijaj vozila. Primeren je 
tako za ročni kot tudi strojni nanos na 
površino.

Ultra fina polirna pasta, zasnovana za
uporabo na trdih, keramičnih lakih.
Vsebuje super fine, homogene mikro 
abrazive, kateri odstranjujejo sledi
brusnega papirja P3000, hologramov in 
sledi predhodne obdelave laka z grobo 
polirno pasto.

Najbolj groba polirna pasta iz Menzernine 
linije. Ima kar 25% večjo korekcijo kot Men-
zerna FG400! Vsebuje veliko ekstremno 
refiniranega aluminijevega oksida in je 
sposobna odstraniti vse vrste prask tudi iz 
najtrdnejših lakov.

Polirna pasta primerna za vse avtomobil-
ske lake. Zagotavlja odlične rezultate v 
enem koraku. Za seboj pušča visok sijaj, 
ob enem pa hitro in učinkovito odstranjuje 
poškodbe na površinah. Odstranjuje sledi 
papirje do stopnje 2500, lažje holograme 
in praske ter vodne sledi.

Menzerna 3 in 1 je kombinacije grobe in 
fine polirne paste ter zaščitnega voska. 
Odličen izdelek za enostopenjska poli-
ranje. Odstranjuje sledi brusnega papirja 
P3000 ter spoliranim površinam povrača 
izjemen sijaj. Primerna za ročni in strojni 
nanos.

Groba polirna pasta z visokim sijajem, ki 
odstrani sledi brusnega papirja 1200,
oksidacijo in in večje praske in ob tem 
ustvarja visoki sijaj površine, ki sicer ni 
običajen za grobe polirne paste. Lahko 
jo uporabljamo na vseh barvah in je 
vsestranska. 

250ml  1L

500ml

125ml

250ml  1L

250ml

3x1000ml3x250ml

500ml

75ml

250ml

250ml

250ml  1L

250ml  1L

250ml  1L

250ml  1L

250ml  1L

POWER LOCK                                                

SHAMPOO “MATT”                                                

UNIVERSAL POLISHING CREAM                                            

SUPER FINISH 3500                                       

HEAVY CUT COMPOUND HC1100                                

MENZERNA KIT 1000                                MENZERNA KIT 250                                

AIRBORNE RUST REMOVER                                      

POWER PROTECT ULTRA                                                

STAIN REMOVER WC                                                           

LIQUID CARNAUBA PROTECTION                                                  

SUPER FINISH PLUS 3800                                                 

SUPER HEAVY CUT 300                                                      

MEDIUM CUT POLISH 2500                                  

3 IN 1 ONE STEP POLISH                                        

HEAVY CUT COMPOUND 400                                        

Menzerna je nemško podjetje, ki ponuja popolno paleto 
izdelkov za poliranje. Izdelki so namenjeni profesionalcem, 
a primerni tudi za entuziaste. Podjetje stalno spremlja 
razvoj lakov in izpopolnjuje svoje produkte.
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Vodilno podjetje na svetu, ki se od leta 1901 ukvarja z izdela-
vo hobby in profesionalne avtokozmetike. Kot se skozi čas 
razvijajo vozila, se razvija tudi blagovna znamka Meguiar’s. 
Njihovi proizvodi so vedno boljši in bolj sofisticirani.

Vrhunsko sredstvo za čiščenje in nego 
notranjosti vašega vozila. Odlično se 
obnese na usnju, vinilih, plastiki, armaturnih 
ploščah,.... Odstranjuje vse vrste umazanij 
in nesnag in ob enem ne pušča prav 
nobenih sledi. Na površini ustvarja naravni 
lesk in prijeten svež vonj. 

Motno, popraskano, oksidirano ali 
porumenelo plastično površino vaših 
žarometov spremni v popolnoma jasno, 
gladko prevleko. Posebej zasnovana 
Meguiar’s PlastX formula je namenjena 
za poliranje z vrtalnim strojem ali polirko in 
zagotavlja čudovite rezultate.

Z njim pridobijo gumijasti in vinilni deli 
negovan prvotni videz, ki ostane več 
tednov, celo mesecev, hkrati pa umetno 
maso globinsko očisti! Odstrani tudi bele 
ostanke od poliranja na umetnih masah. 
Idealen je za nelakirane odbijače iz 
umetne mase ter okrasne letve iz gume.

Sredstvo za odstranjevanje trdovratne 
umazanije in maščob tako znotraj kot 
zunaj motornih vozil. Deluje hitro in 
učinkovito. Zagotavlja najboljše rezultate 
tudi pri čiščenju tepihov in oblog. Vsestran-
sko uporabno tudi za čiščenje motorjev, 
platišč, pnevmatik, vinila, gume in kroma.

Koncentrat za čiščenje vseh notranjih 
površin kot so plastika, vinil, usnje in tekstil 
ter zunanjih, kot so platišča, pnevmatike, 
insekti in ostala trdovratna umazanija. 
Visoko peneča formula nežno odstranjuje 
umazanijo. Primeren je tudi za mehčanje 
umazanije pred globinskim čiščenjem.

Izjemno priljubljen povečevalec sijaja, ki 
zagotavlja izjemno globino, sijaj in gladko 
površino. Mešanica unikatnih polimernih 
vlažilnih delcev, enostavno odstranjuje 
prah, prstne odtise, madeže in odstale 
nesnage, za seboj pa pušča bleščeč 
salonski sijaj.

Močno čistilo za platišča je ustvarjeno za 
vse vrste lakiranih, eloksiranih ali kromiranih 
platišč. Meguiar’s Hot Rims enostavno 
razpršite na hladna platišča in pustite 
delovati. Zelo učinkovite sestavine čistila 
nevtralizirajo in raztopijo zavorni prah ter 
umazanijo. Čisti tudi pnevmatike.

Odličen produkt za enostavno, hitro in 
enostavno zaščito zunanje površine s 
sijajnim wet-look efektom. Enostaven 
nanos s pomočjo razpršilne glave. Sredstvo 
se zaradi svoje inovativne sestave lahko 
nanaša tudi na soncu.

Groba polirna pasta za odstranjevanje 
sledi brušenja in drugih poškodb na laku. 
Pasta razvita posebej za evropsko tržišče 
za poliranje s penastimi polirnimi gobicami. 
S svojo mikroabrazivno tehnologijo in z zelo 
finimi brusnimi zrnci ustvarja izjemen lesk na 
površini laka.

Priljubljena izbira profesionalnih detailerev 
za čiščenje vseh notranjih površin kot so 
plastika, vinil, usnje in tekstil. Kot navadni 
All Purpose Cleaner je tudi ta primeren za 
čiščenje zunanjih površin kot so platišča, 
pnevmatike, insekti in ostala trdovratna 
umazanija.

Set za čiščenje in obnovo vseh usnjenih 
površin v vozilu, plovilu, doma,ipd. Spe-
cialne čistilne substance brez težav 
odstranjujejo tudi najtrdovratnejše madeže 
kot so mast, ličila, ostanki hrane, zunanja 
umazanija,... Posebno zasnovana krema 
za usnje pa ustvarja zaščitni sloj na usnju.

Zagotovo en izmed najbolj popularnih 
in priljubljenih visokopenečih predpranj 
na svetu. Tudi pri razmerju 1:400 boste 
brez težav ustvarili gosto peno, katera 
odstranjuje vse večje delce umazanije z 
zunanjih površin.

Zaščitno sredstvo za vaše žaromete. 
Preprečuje oksidacijo nastanek motnosti 
na lučeh. Primeren je za nanos na
obnovljene in nove žaromete. Po nanosu 
enostavno otrdi in tako učinkovito ščiti 
vaše luči in s tem izboljša vidlijivost.
Zagotavlja popolno UV zaščito. 

Šampon za pranje vozila in balzam za 
površino v enem. Aktivne sestavine in 
bogata negovalna sredstva ustvarjajo 
gladek in bleščeč lak, iz katerega vodne 
kaplje kar zdrsijo. Zagotovljeno je hitro 
sušenje in briljanten sijaj. 

Vodilno sredstvo za nego in ohranjanje 
pnevmatik. Drži tudi po več tednov. 
Pnevmatike ne porjavijo niti ob dežju in 
snegu in ostalih težjih vremenskih 
neprilikah. Zaradi svoje inovativne sestave 
v obliki gela je izredno izdaten material in 
zato tudi izredno ekonomičen.

473ml

118ml

298ml

710ml

3,78L

3,78L  18,9L

710ml

473ml

946ml

3,78L

177ml + 177ml

3,78L

296ml

473ml

473ml

INTERIOR QUICK DETAILER                                                     

HEADLIGHT RESTORATION KIT                                           

GOLD CLASS TRIM DETAILER                                    

ALL PURPOSE CLEANER                                                

ALL PURPOSE CLEANER                                                

LAST TOUCH DETAILER                                           

HOT RIMS                                                

GOLD CLASS QUICK WAX                                                         

FOAM CUT COMPOUND                                             

ALL PURPOSE CLEANER PLUS                                       

LEATHER SEALER KIT                                                   

HYPER WASH                                                  

HEADLIGHT PROTECTANT                                                

GOLD CLASS SHAMPOO & CONDITIONER                            

ENDURANCE TIRE GEL                                        
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Močno in učinkovito čistilo za platišča 
obenem pa popolnoma varno tudi za 
čiščenje najobčutljivejših platišč. pH 
nevtralni detergenti in specialne sestavine 
odstranjujejo zavorni prah in ostalo 
umazanijo. 

Nežno čisti in ščiti zunanjost in notranjost 
vašega vozila. Posebna ‘No-Scratch’ 
formula preprečuje nastanek prask, med 
uporabo, na vseh barvanih in lakiranih 
površinah. Odličen je za odstranjevanje 
ptičjih iztrebkov, umazanije in ostale kon-
taminacije na vozilu. 

Odlična pasta za odstranjevanje
hologramov in vrtinčastih prask, ki
ponavadi nastanejo pri poliranju z grobo 
pasto. Hitro in učinkovito vrne kristalno 
jasen odsev na prozornih lakih. Primeren 
tako za ročni kot strojni nanos.

Fina polirna pasta je rezultat najnovejše 
tehnologije za ustvarjanje globokega sijaja 
in za odstranjevanje nastalih hologramov 
iz površine. Primerna je za vse lake. Trajno 
odstrani manjše praske in holograme. 
Površinam povrne globok sijaj in je izredno 
enostavna za nanašanje. 

Šampon iz Meguiar’s linije Rinse Free, 
šamponov, ki ne potrebujejo spiranja z 
vodo. Posebej zasnovan kot nadomestek 
klasičnemu načinu pranja. V enem koraku 
operete in zaščitite vozilo. Posebna 
formula preprečuje nastanek prask in ne 
pušča sledi. 

Za osvežitev notranjih in zunanjih plastičnih 
površin ter zunanjih gum. Površinam 
povrača bogat, črn izgled ter jih ščiti pred 
UV žarki. Odličen je za uporabo na 
armaturnih ploščah in vratnih 
panelih. Sredstvo se hitro posuši in ne masti 
površine.

Gel se enostavno nanaša na različne dele 
iz umetnih mas, kot so zadnja stekla pri 
kabrioletih, žarometi, ipd. ter jim ustvari 
nov sijaj. PlastX omogoča dolgotrajno 
zaščito, tako da plastični deli ostanejo dlje 
časa jasni in negovani. PlastX ni strupen in 
ne vsebuje agresivnih topil.

Premium balzam za usnjene površine, ki 
čisti, neguje in ščiti v enem samem prepro-
stem koraku. Kakavovo maslo in premium 
jojoba olje razvajata vse usnjene površine 
in za seboj puščata mehko in nesvetlečo 
površino. Dodani UV blokerji ščitijo usnje 
pred UV žarki.

Po obdelavi z Natural Shine 
bodo vaše armaturne 
plošče, obloge, vinilne in 
gumijaste površine tako 
barvno intenzivne in svilnato 
sijoče, kot bi bile nove. 
Ne povzroča mastnega 
sijočega filma ali zrcalnega 
učinka.

Čisti, neguje in ščiti usnjene površine v 
le enem koraku. Nežni čistini delci varno 
odstranjujejo prah in umazanijo, ki se 
sčasoma nabere na površini sedeža. 
Kakavovo maslo, jojobino olje in aloa 
nahranijo površino in za seboj puščajo 
mehko in voljno površino. 

Tekoči vosek za ustvarjanje zaščite 
in povečevanje sijaja vozil. Unikatna 
mešanica voskov in polimerov ustvarja 
visok sijaj ter dolgotrajni zaščito laka.
Odlikuje ga izjemno enostavna 
uporaba, vosek pa lahko nanašate tudi 
na neposredni sončni svetlobi.

Močno čistilo za platišča, ki hitro in 
učinkovito odstranjuje vse vrste umazanije 
s platišč. Med učinkovitimi in nevarnimi 
čistili za platišča je zelo tanka črta, Wheel 
Brightener pa uporabniku zagotavlja 
izjemno moč in varno uporabo v enem 
izdelku.

Priročna pasta za hitro, učinkovito in 
enostavno odstranjevanje prask, 
vrtinčastih hologramov in povrnitev 
prvotnega leska laku vašega vozila. 
Ekskluzivni mikro abrazivni delci 
zagotavljajo vrhusnke rezultate in sijaj. 

Meguiar’s-ova legendarna zaščita z 
voskom pri pranju vaših jeklenih konjičkov! 
Carnauba & Polymer tehnologija v pre-
mium šamponu. Po vsakem pranju zago-
tavlja globok, satenast in svež lesk. Izredno 
močno koncentriran šampon, ki ga lahko 
redčimo z vodo v razmerju do 1:120.

Sintetični polimerni vosek, ki združuje ultimativen sijaj in 
zaščito lakiranih površin v enem pakiranju. Vosek poudari 
globino in sijaj na vseh barvnih kombinacijah. Je eden 
izmed najlažjih voskov za uporabo, nanašate ga lahko 
tudi na neposredni sončni svetlobi.

Edinstven produkt, ki odstrani neprijetne 
vonjave hitro in učinkovito. Tokrat ne 
gre za premoč drugega parfuma nad 
neprijetno vonjavo temveč za dejansko 
odstranitev (cigaretni dim, hrana, domače 
živali,...). Poleg tega zagotavlja tudi svež in 
prijeten vonj v kabini. 

Zaščitni vosek s finimi 
polirnimi delci, kateri nežno 
polirajo barvane površine. 
Površina po nanosu postane 
sijoča, poveča se globina in 
ustvari odsev kot ogledalo. 
Unikatne naravne in 
sintetične sestavine tvorijo 
odličen zaščitni vosek z 
visokim sijajem površine. 

Ta revolucionarni proizvod zmanjša čas in 
napor potreben pri obnovitev zdelanega 
in matiranega laka. Zelo hitro brusi ter 
pusti neverjeten sijaj. Za to je zaslužna 
Meguiar’s-ova ekskluzivna mikroabrazivna 
tehnologija, ki je bila razvita za najboljše 
Meguiar’s proizvode.

pH nevtralen šampon za ročno pranje 
vozil. Vsebuje le najkvalitetnejše sestavine, 
kar jih lahko trenutno najdete na tržišču. Z 
dodanim carnauba mlekom vozilo med 
pranjem tudi povoskate ter mu s tem 
povrnete bleščeč sijaj. 

Hitro in učinkovito odstranjuje največjo 
umazanijo. Njegova hitro delujoča for-
mula, ki ne potrebuje izpiranja, preprečuje 
nastanek belih madežev. Primeren je za 
čiščenje najtrdovratnejših umazanij kot so 
vratni tečaji, platišča, motorni prostor ipd.

Srednje groba pasta za odstranjevanje 
sledi brušenja gradacije do 1200. 
Učinkovito odstranjuje praske in ustvarja 
manj hologramov. Uporabimo jo lahko 
namesto M101, kadar poškodbe laka niso 
tako močne. Pasta zagotavlja srednje 
močno odrezovanje in srednji lesk. 

Čistilni robčki Quik Interior Detailer 
združujejo veliko čistilno moč, zaščito pred 
UV žarki ter prijeten vonj za enostavno 
čiščenje in osvežitev notranjosti vozila. 
S temi krpicami lahko brez pomiselka 
čiščite vse notranje površine vozila z izjemo 
tekstilnih.

Zadnji korak pred voskanjem za 
maksimalen sijaj in reflekcijo. Bogata 
polirna olja na laku tvorijo globok, satenast 
in moker sijaj. Tako pred voskanjem 
odstranimo fine vrtinčaste praske. 
Nanašamo ga lahko ročno ali s polirnim 
strojem.

Popoln komplet za obnovo zbledelih, 
porumenelih ali oksidiranih žarometov. V 
le dveh korakih lahko hitro in enostavno 
žarometu ponovno povrnete jasnost in 
sijaj. 

650ml

650ml

450ml

946ml

3,78L

355ml

296ml

160g

473ml

414ml

3,78L

3,78ml

207ml

1,42L

311g

473ml

414ml

450ml

1,42L

3,78L

946ml

25 robčkov

473ml

115ml + 113g

MIRROR BRIGHT WHEEL CLEANER                                          

MIRROR BRIGHT DETAILER                                             

SWIRL REMOVER                                          

ULTRA FINISHING POLISH                                   

RINSE FREE EXPRESS WASH & WAX                                       

ULTIMATE PROTECTANT                                    

PLASTX                                                      

ULTIMATE LEATHER BALM                                               

NATURAL SHINE                                                

MIRROR BRIGHT LEATHER LOTION                                                

SYNTHETIC X-PRESS WAX                                              

WHEEL BRIGHTENER                                                       

SCRATCH X                                                        

ULTIMATE WASH & WAX                                             

ULTIMATE PASTE WAX                                    

ODOR ELIMINATOR                                                    

MIRROR BRIGHT WAX                                      

ULTIMATE COMPOUND                                           

MIROR BRIGHT SHAMPOO                                               

SUPER DEGREASER                                             

ULTRA CUT COMPOUND                                        

QUIK INTERIOR DETAILER WIPES                                        

ULTIMATE POLISH                                       

PERFECT CLARITY HEADLIGHT KIT                                         
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Svtovno znani nemški proizvajalec avto kozmetike, ki je na 
trgu že 60 let. Njihovi visoko zmogljivi produkti zagotavljajo 
odličen sijaj in zaščito.

Negovalna krema, z dodano UV zaščito, 
ki ne vsebuje voskov. Osveži in ohranja 
originalen izgled usnja ter njegovo barvo. 
Dodatni aditivi preprečujejo razpokanje 
ter zagotavljajo mehkobo in prožnost. 
Krema hitro izhlapi, ne masti površine in 
ima prijeten, svež vonj. 

Fina polirna pasta za odstranjevanje 
lažjih prask ter obenem obnovo sijaja 
poškodovane površine. Je enostavna za 
nanos ter čišti in poživlja površino. Dodan 
naravni carnauba vosek zagotavlja
dolgotrajno zaščito laka. Opazno poveča 
sijaj in globino laka. 

Specialna pasta za poliranje rumenih in 
zbledelih plastičnih žarometov. Specialni 
abrazivni delci površino osvežijo, odstra-
nijo manjše in srednje velike praske ter 
povrnejo jasnost žarometa. Zagotavlja 
maksimalno svetilnost luči ter posledično 
povečuje varnost vozila v prometu. 

Učinkovito visoko peneče čistilo za 
čiščenje različnih površin kot so steklo, lak, 
guma in plastike. Odstranjuje umazanijo, 
maščobe, olja, silikone, nikotin in ostanke 
insektov. Zagotavlja čiščenje brez sledi in 
je primeren tudi za čiščenje pleksi stekla.

Ekstra močno čistilo za čiščenje vseh 
usnjenih površin. Brez težav odstranjuje 
tudi najtrdovratnejšo umazanijo brez da 
bi poškodoval površino. Primeren je tudi 
za tedensko oz. mesečno čiščenje le s 
pomočjo mikro krpe.

Profesionali zaščitni vosek, zasnovan 
na nano tehnologiji. Vsebuje naravni 
carnauba vosek. Zagotavlja globok sijaj in 
dolgotrajno zaščito vseh novih, sveže
spoliranih, metalik in scratch resistant
lakov. Vosek ima nekaj mesečno
obstojnost.

Dolgotrajna nano zaščita za za po-
likarbonatne žaromete, kateri so bili 
predhodno spolirani. Ustvarja obstojen 
zaščitni sloj, ki varuje žaromet pred bleden-
jem, porumenelostjo in zunanjimi vplivi. 
Primeren je tudi za osveževanje žarometov 
brez predpredhodnega poliranja.

Groba politura, zasnovana za uporabo z 
orbitalnimi polirnimi stroji. Primerna je za 
odstranjevanje največjih poškodb laka, 
odstranjevanje sledi brusnega papirja 
P1500, korozije ter sledi ptičjih iztrebkov, 
smole in insektov. 

Posebna profesionalna politura za 
orbitalne polirne stroje. Zagotavlja opti-
malno odstranjevanje prask, impresiven 
globik sijaj in obnovo barve. V le enem 
koraku dosežete boljše rezultate, kot pri 
večstopenjskem poliranju z rotacijskim 
polirnim strojem. 

Keramični premaz za zaščito zunanjih 
površin vašega jeklenega konjička. Ko se 
strdi, je trd kot steklo obenem pa dovolj 
fleksibilen, da nudi odlično zaščito pred UV 
žarki, kemikalijami ter agresivnimi zunanjimi 
vplivi, kot so sol, katran ter zračna rja. 

Učinkovito, večnamensko čistilo za 
čiščenje vseh zunanjih in notranjih površin 
vozila. Kombinacija mikro aktivnih sestavin 
zagotavlja maksimalno moč čiščenja ter 
kompatibilnost s skoraj vsemi površinami. 
Notranjost vozila po čiščenju dobi prijeten, 
svež vonj.

Specialna mešanica topil za efektivno 
odstranjevanje ostankov polirnih past, olj in 
maščob. Idelen je za kotrolo med
posameznimi stopnjami poliranja ter za 
pripravo površine pred nanosom voska, 
sealanta ali keramičnega premaza.

Komplet za profesionalno obnovo 
plastičnih žarometov. Vsebuje vse, kar 
potrebujete za povrnitev žarometa v 
originalno stanje ter zagotavlja izboljšano 
svetilnost ter večjo varnost v prometu. 

Profesionalna groba polirna pasta za 
težje poškodovane, oksidirane in zbledele 
površine. Odstranjuje smetke, overspray, 
sledi brusnega papirja P1200 in praske. 
Deluje hitro in učinkovito. Primerna je za 
uporabo z vsemi polirnimi stroji. 

Zelo abrazivna polirno brusilna politura za 
odstranjevanje težjih poškodb, preperelih, 
zbledelih in napačno zbrušenih površin 
laka. Odstranjuje sledi brusnega papirja 
P1000. Povzroča minimalno matiranje laka. 
Odlična za uporabo v ličariji. 

1L

1L

250ml

500ml

1L

250ml  1L

50ml

250ml  1L250ml  1L

75ml

1L

400ml

75ml + 250ml

250ml  1L

250ml  1L

LEATHER CARE                                                     

HP 01-06                                             

HEADLIGHT POLISH                                    

ALL PURPOSE FOAM                                                

LEATHER CLEANER FOAM                                           

HW 02-04                                                

HEADLIGHT PROTECTION                                                         

EXCUT 05-05                                             EX 04-06                                             

CERAMIC COATING CC36                                       

MULTISTAR                                                  

PAINT PREPARE                                                  

HEADLIGHT RESTORATION                                              

FS 05-04                                                                 

CUTMAX                                             
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Waxaddict je angleška znamka produktov za detailing. 
Ustanovljena je bila 1997. Poleg izvrstnih voskov, ponujajo 
še šampone, izdelke za vzdrževanje notranjosti, premaze 
za gume, quick detailerje, itd.

Učinkovito čistilo za čiščenje večine 
notranjih površin. Je popolnoma varen 
za odstranjevanje težje umazanije s tesnil, 
vinila, gume, plastik in tkanin. Ne vsebuje 
alkoholov in ostalih nepotrebnih 
dodatkov, le profesionalne sestavine in 
prijeten osvežilen vonj. 

Napreden tekoči vosek, ki zaščiti vaša 
platišča ter na njih ustvari hidrofoben sloj, 
kateri preprečuje nabiranje zavornega 
prahu in ostale cestne umazanije. Nanos 
voska je zelo hiter. Obstojnost premaza je 
cca. 5000 km. Vosku je priložen tudi
aplikator za nanos.

Z uporabo SiO2 tehnologije zagotavlja 
bistveno daljšo obstojnost in boljši oprijem 
kot standardni premazi. Slicks nežno izhlapi 
s površine ter za seboj pušča visok sijaj in 
moker videz oz. mat izgled, če sredstvo 
takoj po nanosu obrišete za mikro krpo.

Waxaddict Quick Gloss QD je mešanica 
vode, voska ter lubrikantov, kateri varno 
odstranjujejo kontaminacijo in nesnage z 
vozila. Poleg čistilnih sposobnosti na vozilu 
ustvari tudi zaščitni sloj, kateri povrne sijaj 
vozila ter hidrofobne sposobnosti. Primeren 
je za nanos na suho ali mokro vozilo.

Fini nano delci v pasti nežno povrnejo sijaj 
novejšem in rahlo poškodovanemu laku. 
Z uporabo NanoPolish 03-06 paste hitro in 
učinkovito zagotovite popoln sijaj vozila. 
Pasta je primerna tudi za scratch resistant 
lake in ob pravilni uporabi ne pušča 
hologramov.

Negovalni balzam za usnjene površine. 
Izdelan je najkvalitetnijših sestavin, 
katere se uporablja pri izdelavi voskov ter 
mešanice organskih olj. Prodre globoko 
v usnje, vinil ali artiko ter za seboj pušča 
prijeten vonj po usnju.

Enostaven in učinkovit vosek za zaščito 
platišč. Le napršite ga na mokro ali suho 
platišče in obrišete z mikro krpo. Poleg 
zaščite na platiščih ustvarja visok sijaj, SiO2 
delci pa poskrbijo za odlično zaščito med 
pranji. 

Super bogata krema za pnevmatike, 
narejena iz najkvalitetnejših sestavin 
katere preprečujejo sušenje, razpokanje in 
razbarvanje pnevmatike. Za seboj pušča 
kvaliteten finiš, krema ne kaplja ali teče 
s površine temveč se popolnoma vpije. 
Krema vsebuje visok odstotek SiO2 delcev.

Prijetna popestritev notranjosti vašega 
vozila. So popolnoma enostavni za 
uporabo, za seboj ne puščajo nikakršnih 
sledi ali mastnih madežev, le svež vonj. Na 
voljo v različnih vonjih: Bubble Gum, Vitreo, 
Graphite in Pumpkin Spice. 

Tekoči Carnauba vosek v spreju, primeren 
za zaščito in povečevanje sijaja vozilu. 
Poudari intenzivnost barvnega odtenka 
ter ga nadgradi z impresivnim globokim 
sijajem. Zelo je primeren za uporabo na 
razstavnih vozilih ter za vzdrževanje pred-
hodno nanešenih voskov ali sealantov. 

Idealno sredstvo za pripravo površine pred 
nanosom voska. Nežna topila odstranijo 
stare voske, kontaminacijo, lepila, smolo, 
ostanke insektov in ostale depozite ter za 
seboj puščajo čisto in gladko površino. pH 
(7) nevtralna formula je popolnoma varna 
za uporabo tudi na folijah in mat barvah.

Najbolj groba Sonax-ova polirna pasta. 
Primerna je za odstranjevanje najtežjih 
prask, odstranjuje poškodovane plasti 
barve, overspray ter je primerna za prip-
ravo površine pred lakiranjem. Odlična 
tudi za popravljanje poškodb povzročenih 
zaradi ptičjih iztrebkov in drevesne smole. 

Tekoči vosek z ekstremno visokim sijajem. 
Le napršite na površino in obrišite ter 
vašemu vozilu zagotovite moker videz in 
zaščito. Fo’Show je zasnovan na vodni 
osnovi. Lahko ga uporabite kot sredstvo za 
vzdrževanje predhodno nanešenih voskov 
ali kot samostojni zaščitni premaz.

Polirna pasta za enostopenjska poliranja. 
Odstranjuje srednje in lažje praske ter na 
površini ustvarja visok sijaj in popoln izgled 
površine, tudi na najmehkejših lakih.
Primerna je za uporabo na vseh tipih 
polirnih strojev. 

Uporaben večnamenski premaz za 
različne površine. Primeren je za zunanjo 
uporabo na mestih kot so tesnila, platišča, 
krom, kovine, zaključki izpuhov, na 
pnevmatikah, črni plastiki, itd. Prav tako 
je odličen za zaščito armaturnih plošč, pra-
gov, gumijastih tepihov, na lesu, usnju, itd.

Varno in učinkovito čistilo za čiščenje vseh 
usnjenih površin. Odstranjuje umazanijo, 
maščobe in lažje madeže. Je popolnoma 
varen za uporabo tudi na najobčutljivejših 
usnjenih površinah. Prijetnega vonja po 
usnju. 

Šampon za čiščenje pnevmatik, zaščitenih 
z različnimi voski, sealanti ali coatingi. 
Ne odstranjuje predhodno nanešenih 
zaščitnih premazov. Waxaddict Wheel 
Wax preprečuje potrebo po agresivnih 
čistilih za platišča, zato je SlickSuds kot 
nalašč za to. 

Zagotavlja visok sijaj in zaščito. Napreden 
zaščitni premaz, ki vašemu vozilu
zagotavlja moker videz in mesece zaščite. 
Na površini ustvarja ultra gladek,
hidrofoben sloj, kateri ščiti vozilo pred 
umazanijo.  

Odlična srednje groba polirna pasta za 
zbledele in srednje poškodovane lake. 
Poškodbo zgladi in odpravi večino ostalih 
nepravilnosti na laku. Odstranjuje tudi 
overspray in sledi brusnega papirja. Ne 
vsebuje silikonov. Primerna za uporabo z 
vsemi polirnimi stroji. 

Posebna mešanica najkvalitetnejših olj in 
sestavin, brez dodanih penilnih sestavin, 
soli, povečevalcev sijaja ali voskov. Njego-
va pH7 nevtralna formula je izjemno nežna 
do površine vozila obenem pa dovolj 
močna, da odstrani cestno umazanijo 
brez da bi odstranil vosek ali coating.

Zaščita laka z visokim sijajem, brez voska, 
na osnovi hibridnih polimerov. Premaz je 
primeren za vse lakirane površine. Tvori 
nepropustno mrežno zaščito z visokim 
sijajem ter povečuje globino barve. Na 
površini ustvarja odličen vodoodbojni 
efekt.

500ml

10ml

500ml

500ml

250ml  1L

200ml

500ml

500ml

500ml

1L

500ml

250ml  1L

500ml

250ml  1L

500ml

500ml

500ml

500ml

1L

500ml

340ml

INTERIOR CLEANER                                                      

WHEEL COATING                                              

SLICKS TYRE DRESSING                                     

QUICK GLOSS QD                                                

NP 03-06                                                  

LEATHER BALM                                           

HYDRORIMS WHEEL WAX                                                 

FEEDER TYRE CONDITIONER                                                          

SPRAY AIR FRESHNER                                             

SPEED PROTECT                                             

DETOX                                             

SP 06-02                                             

FO’SHOW SPRAY WAX                                        

PERFECT FINISH                                       

MAGIC GLAZE MULTI PURPOSE DRESSING                                                   

REVIVE LEATHER CLEANER                                                  

SLICKSUDS WHEEL SHAMPOO                                               

MAGIC GLAZE WET LOOK WAX SEALANT                                                                  

SPO 04-03                                                                 

PURE SHAMPOO                                              

POLYMER NET SHIELD                                             



30

Ameriški izdelki proizvajalca Poorboy’s World narejeni v 
ZDA. Gre za vrhunske proizvode, ki so enostavni in hitri za 
uporabo ter zagotavljajo vrhunski rezultat. 

Uporaba zadnje coating tehnologije 
prinaša inovativen in unikaten vosek. 
Uravnotežena mešanica finih mehkih 
in trdih voskov s SiO2 Crystal Quartz 
tehnologijo. Nanašanje kvarca kot vosek 
je izjemno efektivno, na vozilu ustvarja 
super zaščiten in obstojen sloj.

Efektivno čistilo za stekla. Odstranjuje 
nesnage s steklenih, plastičnih in akrilnih 
površin. Varna formula čistila hitro in 
učinkovito odstrani vso umazanijo ter za 
seboj pušča površino brez sledi. Izdelek je 
izredno ekonomičen.

Posebna mešanica voska, katerega glavni 
namen je sijaj, sijaj in še enkrat sijaj. Gre 
za vosek, izdelan le po naročilu. Vašemu 
vozilu zagotavlja neprekosljiv izgled ter 
poudari metalik in perla delce. Custom 
Showgloss je primeren za uporabo v 
poletnih mesecih.

Eksotična mešanica carnauba in mon-
tan voska, naravnih olj in estrov voska 
kateri ustvarjajo zelo poseben vosek. Je 
enostaven za nanos. Njegova formula je 
fino uravnotežena zato so vsi Vitreo voski 
izdelani ročno v majhnih serijah. 

Polimerni vosek, ki ne vsebuje naravne 
carnaube. Edition 18 si določene sestavine 
deli s premium voskom Vitreo, namesto 
carnaube pa vsebuje mešanico mehkejših 
voskov in polimerov. Na vozilu ustvarja 
izjemen sijaj, odboj svetlobe je oster, voda 
pa v trenutku odteče s površine.

Čisti in ščiti vse notranje površine vozil. 
Primeren je za uporabo na armaturnih 
ploščah, za seboj pušča naraven, 
tovarniški izgled brez sijaja. Dodani čistilni 
delci nežno odstranjujejo lažjo umazanijo, 
maščobe ali prstne odtise. 

Visoko napreden zaščitni vosek, ki na 
površini ustvarja najgladkejši finiš z ultra 
hitrim odtekanjem. Zasnovan na osnovi 
zadnje ‘Preformance coating’ tehnologije. 
Formula vsebuje najkakovostnejše 
sestavine trdih voskov, katerim so dodani 
sintetični voski in SiO2 delci.

Izjemno napredna mešanica organskih 
voskov, olj in polimerov, kateri so ročno 
vmešani v vosek. Je izjemno prijeten za
uporabo. Enostaven za odstranjevanje. 
Svilnat sijaj, izjemno odtekanje vode in 
dolga obstojnost, so le ene izmed pred-
nosti tega izjemnega izdelka. 

Unikaten vosek podjetna Waxaddict. 
Gre za trd vosek, ki bi moral biti težak za 
nanos in odstranjevanje. Vendar pa je, 
zahvaljujoč posebni metodi ohlajevanja 
in vlivanja, Candysoft izjemno kremast in 
mehak. Mešanica naravnega carnauba 
T1 voska, naravnih olj in polimernih voskov.

200ml

500ml

200ml

200ml200ml

500ml

200ml

200ml

200ml

QUARTZ                                                

MAGIC GLAZE GLASS CLEANER SPRAY                                                 

CUSTOM SHOWGLOSS                                                          

VITREO                                             EDITION 18                                               

MAGIC GLAZE INTERIOR DETAILER                                        

VORTEX                                            

EDITION 21                                                                

CANDYGLOSS                                             

Neverjeten tekoči vosek za uporabo na 
vseh barvnih odtenkih. Vozilu povrača 
neverjeten sijaj in gladkost laka. Enostaven 
za uporabo. Lahko ga nanašate ročno ali 
s pomočjo polirnega stroja.

Naraven vosek, sestavljen iz najboljših 
sestavin Natty’s Blue (za temne barve) in 
Natty’s White (za svetle barve) voskov. Je 
izjemen, univerzalen vosek za uporabo 
na vseh barvnih odtenkih. Narejen iz 
prvovrstne brazilske carnaube.

Legendaren glaze za povečevanje sijaja 
na temnih vozilih. Zelo enostaven za 
uporabo. Black Hole čisti in obnavlja lak, 
medtem ko posebna polnila pomagajo pri 
zakrivanju manjših prask in nepravilnostih 
na laku. Za seboj pušča neverjeten sijaj in 
gladko površino.

Popolnoma črn vosek za povečevanje in poživljanje 
sijaja na vseh temnih lakih. Na črnih barvah ustvarja 
izjemen, neprekosljiv sijaj. Vozilo po nanosu dobi moker 
videz, postane zelo reflektivno ter dobi tako globok sijaj, 
kakršnega redko vidite. 

Unikaten carnauba vosek z dolgo obsto-
jnostjo, visokim sijajom in enostaven za 
uporabo. Vosek daje vozilu neverjetno 
jasnost, sijaj in odlično UV zaščito. Primeren 
je za nanos na vse barve vozil.

Odlična alternativa Natty’s Blue trdemu 
vosku. Zaradi vsebnosti prvo razredne bra-
zilske Carnaube je lahko ta vosek odlična 
izbira za celoletno zaščito ter je popolno-
ma enostaven za nanos in odstranjevanje 
tudi na neposredni sončni svetlobi.

Podoben glaze kot PB Black Hole, le da je 
namenjen za svetle barve. White Diamond 
skriva manjše napravilnosti in praske na 
laku ter dodaja visok sijaj in gladkost.
Vsebuje posebne čistilne delce, ki
odstranjujejo umazanijo iz prask ter 
vračajo vozilu neverjeten sijaj.

Groba polirna pasta za obnovo sijaja 
obrabljenih in oksidiranih aluminjastih ter 
kovinskih površin. Pasta je primerna za za 
ročno in strojno uporabo, lahko jo upora-
bljate tudi na neposredni sončni svetlobi. 
Ne vsebuje silikonov in voskov zato se jo 
lahko uporablja tudi v ličarskih delavnicah.

Če ste ljubitelj gelov za zaščito pnevmatik 
je Poorboy’s Bold N Bright Gel odlična 
izbira. Sredstvo zagotavlja črn in bogat sijaj 
pnevmatik. Površino ščiti pred škodljivimi 
UV žarki. Primeren tudi za zaščito vseh 
zunanjih plastičnih površin. 

Malo drugačna formula kot običajen
Natty’s vosek, narejen posebej za 
temnejša vozila. Poudarja sijaj in globino 
barve ter vozilo zaščiti pred zunanjimi 
dejavniki. Povsem enostaven za nanos in 
brisanje tudi na neposredni sončni svetlobi.

Čisti in obnavlja plastične površe v notran-
josti in zunanjosti vozila. Sredstvo je razvito 
na vodni osnovi ter je zelo enostavno za 
uporabo. Po končanem nanosu, površina 
ne dobi nikakršnega sijaja ampak naraven 
mat videz. Primeren za uporabo na usnju, 
vinilu, gumi, plastiki ali platiščih.

473ml

236ml

473ml

227g

236ml

473ml473ml

473ml 473ml

236ml

473ml

LIQUID NATTY’S RED                                           

NATTY’S PASTE WAX RED                                                  

BLACK HOLE                                                 

NATTY’S PASTE WAX BLACK                                                 

NATTY’S PASTE WAX WHITE                                                     

LIQUID NATTY’S BLUE WAX                                                 WHITE DIAMOND                                                  

ALUMINIUM & METAL POLISH                                                  BOLD N BRIGHT GEL                                            

NATTY’S PASTE WAX BLUE                                            

NATURAL LOOK                                         
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Metrovac je ameriško podjetje ustanovljeno 1939. Slovi-
jo po širokem spektru produktov (predvsem sesalcev) za 
dom, avtomobile, plovila, hišne ljubljenčke, industrijo,...

Najenostavnejši in najlažji način za 
čiščenje katerega koli vozila brez uporabe 
vode, šampona ter umazanije, ki pri tem 
nastane. Spray and Wipe ne vsebuje 
voskov - ne povzorča umetnega sijaja. 
Varen je za uporabo na vseh lakiranih in 
barvanih površinah, steklu, kromu,...

Priročen električni izpihovalec, primeren 
posebej za sušenej motociklov ali težko 
dostopnih mest. Moč motorja je 950W.
Ustvarja topel, filtriran zrak, ki brez težav 
odstrani vso vodo s površine in preprečuje 
nastanek vodnega kamna. Komplet 
vsebuje dva različna nastavka.

Nova formula quick detailerja vsebuje 
blaga čistilna sredstva, voske ter polimere, 
ki zagotavljajo izjemen sijaj in neverjetno 
gladkobo laka. Poorboy’s World QD+ 
čisti in ščiti vaše vozilo kadarkoli in kjerkoli. 
Njegova unikatna formula vsebuje pravo 
brazilsko carnaubo in polimere.

Kvaliteten šampon za čiščenje z voskom. 
Zelo primeren je za uporabo v slabših vre-
menskih pogojih ali kot dodatna zaščita za 
predhodne nanose tekočih ali trdih vos-
kov. Nežno odstranjuje cestno umazanijo 
s posebnimi lubrikanti. Šampon ima visok 
učinek penjenja.

Kompakten izpihovalec zraka in sesalec 
v enem. Je nepogrešljiv pripomoček pri 
notranjem in zunanjem čiščenju vozil. 
Zmogljiv 4 PS motor učinkovito odstrani 
vso vodo s površine. Dodani nastavki 
omogočajo sesanje praktično vseh mest 
v notranjosti. Kompletu je priloženih 15 
nastavkov in cevi ter stensko držalo.

Unikaten izdelek, narejen iz prvovrstnega 
brazilskega carnauba voska, kateri na 
površini ustvarja globino in bleščeč sijaj ter 
ščiti pred škodljivimi UV žarki. Preprečije 
bledenje in oksidacijo ter varuje izgled 
vašega vozila. QW+ lahko uporabljate 
tako v senci kot na soncu.

Izjemno učinkovito čistilo za čiščenje vseh 
vrst platišč. Zelo enostavna aplikacija - le 
napršite ga na platišče in sperete z vodo. 
Primeren je za uporabo na vseh lakiranih, 
barvanih ali kromiranih platiščih.

Profesionalna različica Vac’n’Blo Air Force Blaster izpihovalca. Izdelek združuje izpihovalec zraka in sesalec v enem. 
Je nepogrešljiv pripomoček pri notranjem in zunanjem čiščenju vozil. Zmogljiv 4 PS motor učinkovito odstrani vso vodo 
s površine. Ustvarja topel, filtriran zrak, ki brez težav odstrani vso vodo s površine in preprečuje nastanek vodnega 
kamna. Dodani nastavki omogočajo sesanje praktično vseh mest v notranjosti, tudi tistih najtežje dosegljivih. Dva ravna 
podaljška omogočata celo sesanje po tleh. Kompletu priloženih 21 nastavkov in cevi, vsebuje pa tudi stensko držalo.

Unikaten izdelek, namenjen za osvežitev 
in ohranjanje plastičnih površin. Na 
strukturni plastiki ne pušča belih sledi, po 
nanosu površina postane čista, suha ter 
popolnega izgleda. Trim Restorer lahko 
uporabljate na vinilu, vinilnih strehah, 
strukturni plastiki, gumi,... 

Master Blaster komplet, ki vsebuje 5 
različnih nastavkov, cev dolžine 2m, 
sprednja gibljiva kolesa, stensko držalo in 
držalo za cev.

Popoln pripomoček za sušenje vozil in 
motociklov. Dva zmogljiva in ločena 4 PS 
motorja v trenutku odstranita vso vodo 
s površine. Celotno vozilo lahko tako 
posušite v pičlih 15 minutah brez uporabe 
krp. Topel, filtriran zrak preprečuje nas-
tanek vodnega kamna saj voda s površine 
izhlapi. 5 nastavkov in cev dolžine 2m.

Priročen električni sesalnik s kar 500W 
zmogljivim motorjem. Primeren je za 
čiščenje notranjosti vozil, plovil, letal, Ohišje 
je narejeno iz kvalitetnega, brušenega ner-
javnega železa. Zaradi njegove priročne 
velikosti ga imate lahko pospravljenega 
kar v vozilu. Komplet vsebuje 3 nastavke, 
cev dolžine 50cm in naramni trak.

Posebno oblikovan izdelek za profesion-
alce kot tudi avtomobilske delavnice 
in perfekcioniste. Posebna formula ne 
vsebuje voskov in silikonov in je primerna 
za uporabo tudi v ličariji. Pasto se lahko 
uporablja tudi na soncu.

Na platiščih ustvarja zaščitni sloj, ki ščiti 
pred umazanijo, zavornim prahom, ka-
tranom, insekti, vodo in ostalimi zunanjimi 
vplivi. Ker kontaminacija ne more prodreti 
skozi ta zaščitni sloj, platišča ostanejo lepa 
in sijoča.

Varna in nežna kombinacija čistila in 
kreme z dodano UV zaščito za čiščenje in 
nego usnjenih, vinilnih in gumijastih površin. 
Leather Stuff je popolnoma varen za up-
orabo na vseh usnjenih površinah, za seboj 
pa pušča mehak in nemasten mat finiš. 

Električni izpihovalec z močjo motorja 4 PS. 
Primeren je za varno sušenje vozil in mo-
tociklov. Ustvarja topel, filtriran zrak, kateri 
brez težav odstrani vso vodo s površine in 
preprečuje nastanek vodnega kamna. 
Komplet vsebuje različne nastavke in cev 
dolžine 2m.

473ml

473ml

473ml

473ml

473ml

473ml

473ml

236ml

473ml

SPRAY & WIPE                                         

Air Force Blaster Side Kick 950W                                         

QD+ QUICK DETAILER                                       

SUPER SLICK AND WAX                                                

Vac’n’Blo Air Force Blaster 4 PS                                          

QUICK WAX+                                                         

SPRAY AND RINSE                                             

Vac’n’Blo Pro Series 4 PS                                                                                  

TRIM RESTORER                                    

Master Blaster Revolution 8 PS                                                 Master Blaster 8 PS                                            

Vac’n’Blo Satin Hand Wac 500W                                                  

PROFESIONAL POLISH                                        

WHEEL SEALANT                                            

LEATHER STUFF                                             

Air Force Blaster 4 PS                                            
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Nemški proizvajalec polirnih strojev, merilcev debeline laka, 
luči, grelcev,ipd. z odlično kvaliteto za super ceno. 
Krauss-ove proizvode in inovativne rešitve uporabljajo v
delavnicah po celem svetu!

Profesionalni merilec de-
beline laka je nepogrešljiv 
pripomoček pri poliranju, 
brušenju, prodaji ali nakupu 
vozil. V sekundi pokaže 
natančno debelino laka 
na površini. Primeren za vse 
kovinske podlage.

Infrardeča luč, ki zagot-
avlja hitro in enostavno 
sušenje laka in premazov. 
Infrardeča luč z dvema 1100 
W grelcema posuši vozilo 
hitro in učinkovito. Konec je 
z nepotrebnim čakanjem.

Infrardeča luč, ki zagot-
avlja hitro in enostavno 
sušenje laka in premazov. 
Infrardeča luč z dvema 1100 
W grelcema posuši vozilo 
hitro in učinkovito. Konec je 
z nepotrebnim čakanjem. 

Infrardeča luč, ki zagotavlja 
hitro in enostavno sušenje 
laka in premazov. Infrardeča 
luč s kar tremi 1100W grelci 
posuši vozilo v dobrih desetih 
minutah. Konec je z nepot-
rebnim čakanjem. 

Pripomoček je nepogrešljiv 
v vsaki delavnici, ki se resno 
ukvarja z obnovo in poliran-
jem vozil. Voziček je izdelan 
iz močnega in odpornega 
jekla in ima kvaliteten nanos 
odporne barve. Dobavljivo 
v različnih barvah.

MERILEC 8801-FN                                   

SPEED DRY 200 AX                                   SPEED DRY 200 X GOLD                                   SPEED DRY 300 AX                                   

VOZIČEK “DETAILING”                                                         

Stroj s 15mm hoda zago-
tavlja odlične rezultate na 
vseh barvanih površinah. 
Zaradi velikega hoda, delo 
opravite veliko hitreje. 
Nastavljivi obrati in 
zamenljiva podložna plošča. 
Mehak zagon stroja.

Mini polirni Krauss AIR-SHINE 
P23 je dobavljiv v kovčku 
s pripomočki za poliranje. 
Zaradi svoje majhnosti in 
priročnosti je še posebno 
primeren za poliranje 
žarometov oz. manjših 
površin. 

Priročen in zmogljiv polirnik 
z  Li-Ion baterijo. Idelaen za 
manjša popravila na kraju 
samem. Odličen za poliranje 
žarometov.  Stroj ima elek-
tronsko stikalo za spremin-
janje hitrosti. Primeren je za 
polirne gobice 80 mm.

Profesionalen ekscentrični 
polirnik z visoko zmogljivo 
li-ionsko baterijo z led disple-
jem. Zagotavlja odlične 
rezultate na vseh površinah. 
Primeren za poliranje v 
enem koraku. 

Idealen stroj za profe- 
sionalce, delo in dom. 
Stroj je izredno lahek in 
enostaven za uporabo. 
Omogoča enostavno nas-
tavljanje vrtljajev. Elektronika 
CSE zagotavlja stalno število 
vrtljajev. 

Stroj z 21mm hoda zago-tavlja odlične rezultate na vseh 
barvanih površinah. Zaradi velikega hoda, delo opravite 
veliko hitreje. Nastavljivi obrati in zamenljiva podložna 
plošča. Mehak zagon stroja.

R3 je kompakten in zelo 
zmogljiv rotacijski polirni stroj. 
Komplet je sestavljen še iz 36 
polirnih gobic različnih trdot 
in dimenzij, treh podložnih 
plošč, polirnega podaljška 
in ročaja. 

Kompakten ekscentrični 
polirni stroj, primeren za 
poliranje težko dostopnih 
mest, motorjev in ostalih 
manjših površin. Premer 
podložne plošče je 75 mm, 
hod 12mm.

Stroj z 8mm hoda zagotavlja 
odlične rezultate na vseh 
barvanih površinah. Idealna 
za enostopenjska poliranja, 
odstranjevanje hologramov 
in napak na laku. Nastavljivi 
obrati in zamenljiva plošča.

SHINEMASTER S15                                               

POLIRNIK AIR SHINE P23 SET                                               RS-201                                                RS400                                                              

SUPERPOLISH P7                                               

SHINEMASTER S21                                             

SUPERPOLISH R3 SET                                             

SHINEMASTER S75                                                   

SHINEMASTER S8                                                  
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Italijanski proizvajalec polirk in opreme je prva izbira
velikega števila detailerjev po celem svetu. Z novo
generacijo iBrid naznanjajo revolucijo v svetu poliranja.         

Polirni disk iz mikro vlaken je najmodernejši 
produkt, konstruiran za odstranjevanje 
večjih prask, hologramov in lažje oksidaci-
je na vseh lakiranih in barvanih površinah. 
Za uporabo skupaj s finimi polirnimi 
pastami. Velcro tehnologija omogoča 
uporabo z večino polirnih strojev.

Priročna ekscentrična polirka za poliranje 
težko dosegljivih mest in mest, katere la-
hko z uporabo večje polirke poškodujete. 
Preprečuje segrevanje laka. Za seboj 
ne pušča hologramov, jih pa brez težav 
odpravlja. Odlična tudi za poliranje luči. 
Velikost ekscentra je 15mm.

Majhna in zelo natančna pnevmatska 
brusilka. Odlična je za brušenje težko 
dosegljivih mest ter krivin. Primerna tudi 
za lažje korekcije laka in popravilo prask. 
Nastavljiva hitrost vrtenja. Brusilko zaženete 
z ročico na ohišju.

Polirni stroj za poliranje 
zahtevnejših in težko 
dosegljivih oblik z ekscen-
trom 12mm. V kitu so 
še: groba in fina polirna 
pasta 250ml, 2x groba goba 
80mm, 2x fina goba 80mm 
ter 4x mikro krpa.

Ekscentrični polirni stroj, ki je 
primeren tako za poliranje 
kot tudi za brušenje. Priloženi 
torba, predpasnik, polirne 
paste, polirne gobe,  
podložni disk, brusni diski in 
mikro krpice.

Profesionalni ekscentrični 
polirni stroj s 15mm hoda. 
Odličen za delo na 
zaobljenih in ožjih površinah.  
Priloženi pasti, mikro krpa in 
polirni gobi.

Kompakten, baterijski 
polirni stroj, zasnovan za 
uporabo na manjših in težko 
dosegljivih mestih. Priloženi 
nastavki, gobice, torba, 
paste, podložne plošče, 
mikro krpe, brusni diski, 
krtačke,...

Profesionalni ekscentrični 
polirni stroj z 21 mm hoda.   
Priloženi pasti, mikro krpa in 
polirni gobi.

Kompakten, baterijski 
polirni stroj, zasnovan za 
uporabo na manjših in težko 
dosegljivih mestih. Priloženi 
nastavki, gobice, torba, 
paste, podložne plošče, 
mikro krpe, brusni diski, 
krtačke,...

Nova generacija priljubljen-
ih polirnih strojev. Izboljšan 
motor zagotavlja 30% boljšo 
učinkovitost in bolj gladko 
delovanje. Ohišje stroja je 
bolj robustno in ščiti notranje 
dele stroja pred padci in 
udarci. 15 mm ekscenter.

Nova generacija priljubljenih 
polirnih strojev. Izboljšan 
motor zagotavlja 30% boljšo 
učinkovitost in bolj gladko 
delovanje. Ohišje stroja je 
bolj robustno in ščiti notranje 
dele stroja pred padci in 
udarci. 21 mm ekscenter.

Ta goba je prvi korak v Rupes Big Foot 
polirnem sistemu. Je zelo agresivna in je 
zasnovana za uporabo z grobimi polirnimi 
pastami. Odstranjuje holograme, praske, 
sledi vodnega kamna itd. Gobica je 
primerna za uporabo s polirnim strojem 
Rupes Big Foot.

Polirni disk iz mikro vlaken je najmodernejši 
produkt, konstruiran za odstranjevanje 
večjih prask, hologramov in težje oksidaci-
je na vseh lakiranih in barvanih površinah. 
Za uporabo skupaj z bolj grobimi polirnimi 
pastami. Velcro tehnologija omogoča 
uporabo z večino polirnih strojev.

150mm 100mm  150mm  180mm

150mm

MF MEDIUM PAD RUMENA                                                     

LHR75 PNEVMATSKA POLIRKA                                            

BIGFOOT LHR15 MARK II STN KIT                                   

BIGFOOT LHR75E MINI KIT                                                

RA75 PNEVMATSKA BRUSILKA                                                

BIGFOOT LHR21 MARK II STN KIT                                                        

BIGFOOT LHR12E DUETTO STD KIT                                             BIGFOOT LHR12E DUETTO DLX KIT                                           

BIGFOOT iBRID LONG NECK KIT                                      

POLIRNA GOBA MODRA                                                  

MF CUTTING PAD MODRA                                                  

BIGFOOT LHR21 MARKII STD                                             

BIGFOOT LHR15 MARK II STD                                                                

BIGFOOT iBRID SHORT NECK KIT                                             

Srednje groba polirna goba je drugi korak 
v Rupesovem Big Foot polirnem sistemu. 
Goba ima zelo gosto konstrukcijo in je 
primerna za uporabo s srednje grobimi 
polirnimi pastami. Gobica je primerna za 
uporabo s polirnim strojem Rupes Big Foot.

100mm  150mm  180mm

POLIRNA GOBA ZELENA                                       
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Zadnji korak v Rupes Big Foot polirnem 
sistemu. Ultra fina gobica, ki je primerna za 
uporabo tako z zelo fino polirno pasto ali 
pa za nanašanje zaščitnih voskov. Gobica 
je primerna za uporabo s polirnim strojem 
Rupes Big Foot.

Polirka razvita in prilagojena 
glede na želje in potrebe 
profesionalnih uporabnikov. 
Izjemno tiha. Ima nastavljive 
obrate od 380-2100 obratov 
na minuto. Idealna za 
dosego tudi najtežjih in 
problematičnih mest. 

Polirka, posebej namenjena za zaključno vrhunsko poli-
ranje brez hologramov. Ne ustvarja visokih temperatur, 
kar še dodatno varuje površino pred poškodbami in je 
zato zelo primerna na občutljivih lakih.

Polirni stroj primeren za 
vsakega, ki želi kvalitetno 
spolirati svoje vozilo. In 
seveda to počne večkrat 
letno. Ugeden kvaliteten 
stroj, ki bo prepričal vsakega 
uporabnika. V kompletu je 
tudi stranski ročaj.

Nepogrešljiv in daleč najbolj 
priljubljen pripomoček pri 
detailerjih po celem svetu. 
Je kombinacija rotacijske in 
ekscentrične polirke, katera 
imitira gibanje človeške 
roke pri poliranju. Zagotavlja 
odličen rezultat. 

Kompakten rotacijski polirni 
stroj, namenjen poliranju 
manjših in težko dostopnih 
mest. Je bistveno manj 
okoren kot ‘normalno’ veliki 
polirni stroji.

100mm  150mm  180mm

14-2 150                                                

POLIRNA GOBA BELA                                          

XC 3401 VRG                                                

XFE 7-15 150                                                                                               

14-3 125                                             PE8-480                                                   

Pri obdelavi avtomobilskega laka pomembna izjemna 
natančnost. Zato FLEX s svojimi polirkami ponuja rešitve s 
katerimi boste dosegli najvišjo kakovost obdelave. FLEX je 
prva izbira profesionalcev. 

Ta gobica je tretji korak v Rupesovem Big 
Foot polirnem sistemu. Njena sestava je 
izredno mehka in je primerna za uporabo s 
finimi polirnimi pastami. Odstranjuje manjše 
poškodbe laka in holograme. Gobica je 
primerna za uporabo z polirnim strojem 
Rupes Big Foot.

Ta gobica je tretji korak v Rupesovem 
BigFoot polirnem sistemu. Njena sestava je 
izredno mehka in je primerna za uporabo s 
finimi polirnimi pastami. Odstranjuje manjše 
poškodbe laka in holograme. Gobica je 
primerna za uporabo s polirnim strojem 
Rupes BigFoot iBrid Nano.

Ta goba je prvi korak v Rupes Big Foot 
polirnem sistemu. Je zelo agresivna in je 
zasnovana za uporabo z grobimi polirnimi 
pastami. Odstranjuje holograme, praske, 
sledi vodnega kamna itd. Gobica je
primerna za uporabo s polirnim strojem 
Rupes BigFoot iBrid Nano.

Srednje groba polirna goba je drugi korak 
v Rupesovem BigFoot polirnem sistemu. 
Goba ima zelo gosto konstrukcijo in je 
primerna za uporabo s srednje grobimi 
polirnimi pastami. Gobica je primerna za 
uporabo s polirnim strojem Rupes BigFoot 
iBrid Nano.

Ultra fina gobica, ki je primerna za 
uporabo tako z zelo fino polirno pasto ali 
pa za nanašanje zaščitnih voskov. Gobica 
je primerna za uporabo z polirnim strojem 
Rupes BigFoot iBrid Nano.

100mm  150mm  180mm

40mm  70mm

40mm  70mm

40mm  70mm 40mm  70mm

POLIRNA GOBA RUMENA                                                  

POLIRNA GOBA iBRID RUMENA                                             

POLIRNA GOBA iBRID MODRA                                             

POLIRNA GOBA iBRID ZELENA                                                                 POLIRNA GOBA iBRID BELA                                             
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Gipy je mlada blagovna znamka podjetja IMS-Adit, d.o.o. 
Ponuja kvalitetne izdelke po izredno konkurenčni ceni.

Srednje groba, penasta polirna gobica, 
primerna za odstranjevanje srednje velikih 
poškodb ter osveževanje barve v
kombinaciji z grobo, srednjo ali
enostopenjsko polirno pasto. Debelina 
gobice je 25mm.

Ultra groba, penasta polirna gobica, 
primerna za odstranjevanje največjih 
poškodb v kombinaciji z ultra grobo ali 
grobo polirno pasto. Debelina gobice je 
25mm.

Komplet dveh finih polirnih gobic,
primernih za uporabo v kombinaciji s finimi 
polirnimi pastami. Debelina gobic je 1cm. 

Kvaliteten polirni stroj z 8mm hoda in 
močnim 900W motorjem. Primeren je tako 
za odstranjevanje večjih nepravilnosti kot 
tudi za zaključna poliranja. Je kombinacija 
rotacijskega in ekscentričnega polirnega 
stroja. Opremljen je z 125mm podložno 
ploščo in mehak zagon.

Specialna polirna gobica za poliranje 
platišč s pomočjo vrtalnega stroja. Zaradi 
inovativne oblike lahko z njo dosežete 
večino delov platišča. Nastavek je srednje 
trdote in je primeren za uporabo na vseh 
vrstah aluminijastih platišč.

Ultra groba, penasta polirna gobica, 
primerna za odstranjevanje največjih 
poškodb v kombinaciji z ultra grobo ali 
grobo polirno pasto. Debelina gobice je 
25mm.

Groba, penasta polirna gobica, primerna 
za odstranjevanje večjih poškodb v kombi-
naciji z ultra grobo ali grobo polirno pasto. 
Debelina gobice je 25mm.

Komplet dveh ultra finih polirnih gobic, 
primernih za uporabo v kombinaciji s finimi 
polirnimi pastami ter za nanos različnih 
premazov. Debelina gobic je 1cm. 

Komplet dveh srednje grobih polirnih 
gobic, primernih za uporabo v 
kombinaciji z grobimi in srednje grobimi 
polirnimi pastami. Debelina gobic je 1cm. 

Podložna plošča premera 30mm za rotaci-
jske polirne stroje. Debelina vmesne pene 
je 1cm. Primeren za vse rotacijske polirne 
stroje z standardnim navojem M14.

Fina, penasta polirna gobica, primerna za 
odstranjevanje manjših prask ter osvežitev 
barve. Primerna je za uporabo z srednje 
grobimi, enostopenjskimi in finimi polirnimi 
pastami. Lahko se jo uporabi tudi za nanos 
zaključnega premaza. Debelina gobice 
je 25mm.

Fina, penasta polirna gobica, primerna za 
odstranjevanje manjših prask ter osvežitev 
barve. Primerna je za uporabo s srednje 
grobimi, enostopenjskimi in finimi polirnimi 
pastami. Lahko se jo uporabi tudi za nanos 
zaključnega premaza. Debelina gobice 
je 25mm.

Unikatna profesionalna polirna gobica 
najvišje kvalitete. Je popoln pripomoček 
za enostavno, hitro in učinkovito dose-
ganje visokega sijaja in odpravo resnih 
poškodb. Posebna oblika z luknjo na 
sredini gobice je konstruirana za uporabo 
z ekscentričnimi polirnimi stroji.

Komplet dveh grobih polirnih gobic, 
primernih za uporabo v kombinaciji z 
grobimi polirnimi pastami. Debelina gobic 
je 1cm.

Kovinski podaljšek, dolžine 80mm za 
rotacijske polirne stroje. Primeren je za vse 
polirne stroje z standardnim navojem M14.

DA POLISHING PAD YELLOW                                                     

DA POLISHING PAD BLUE                                         

POLISHING PAD ORANGE T40                                    

DA POLISHER CT9008F                                                

KONUSNA GOBICA ZA POLIRANJE PLATIŠČ                                               

STANDARD POLISHING PAD BLUE                                          

DA POLISHING PAD ORANGE                                                

POLISHING PAD RED T10                                                         

POLISHING PAD BLUE T60                                             

BACKING PLATE SOFT 30mm/M14                                       

STANDARD POLISHING PAD BLACK                                                

DA POLISHING PAD BLACK                                                  

SWAP POLISHING PAD WHITE                                            

POLISHING PAD GREEN T120              

POLISHING EXTENSION SHAFT M14/80mm                                        

30-80mm

40mm  56mm

150mm

150mm

40mm  56mm

40mm  56mm

150mm

150mm

40mm  56mm

150mm

150mm

150mm
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Fina, penasta polirna gobica, primerna za 
odstranjevanje manjših prask ter osvežitev 
barve. Primerna je za uporabo z srednje 
grobimi, enostopenjskimi in finimi polirnimi 
pastami. Lahko se jo uporabi tudi za nanos 
zaključnega premaza. Debelina gobice 
je 25mm.

Vafel krpa, zasnovana za brisanje vozil 
po pranju. Vpije velike količine vode, ne 
pušča sledi in praksk na površini vozila. 
Primerna tudi za sušenje najobčutljivejših 
lakov. Velikost krpe je 60 x 80 cm. Krpo 
lahko po uporabi operete v pralnem stroju 
na 60°C, brez uporabe mehčalca.

Mehka profesionalna mikro krpa za 
odstranjevanje ostankov polirnih past in 
premazov. Lasersko odrezani robovi ne 
povzročajo prask zato je krpa primerna 
za uporabo tudi na najobčutljivejših lakih. 
Krpa ima na eni strani daljša in na drugi 
strani krajša mikro vlakna. 

Ultra groba, penasta polirna gobica, 
primerna za odstranjevanje največjih 
poškodb v kombinaciji z ultra grobo ali 
grobo polirno pasto. Debelina gobice je 
25mm.

Unikaten sistem za še učinkovitejše in 
varnejše čiščenje. Komplet vsebuje 20L
vedro, voziček, Grit Guard zaščitno mrežo 
in peno za sedenje na vedru, saj vedro 
lahko izkoristimo kot stol na kolesih za 
poliranje ali drugo obdelavo vozila.

Groba, penasta polirna gobica, primerna 
za odstranjevanje večjih poškodb v
kombinaciji z ultra grobo ali grobo polirno 
pasto. Debelina gobice je 25mm.

Velika nano gobica za čiščenje plastike, 
laka, usnja, tekstila in ostalih materialov. 
Popolnoma varna za uporabo. Odlična 
tudi za čiščenje brez uporabe
detergentov. 
Dimenzije: 250 mm x 120 mm x 30 mm

Groba, penasta polirna gobica, primerna 
za odstranjevanje večjih poškodb v 
kombinaciji z ultra grobo ali grobo polirno 
pasto.  Debelina gobice je 25mm.

Kvalitetna dvostranska goba iz mikrofibre 
za varno pranje vozil. Ena stran gobe je 
prevlečena z mikrovlakni medtem, ko je 
na drugi strani mrežica za odstranjevanje 
insektov in ostalih depozitov. Na površini 
ne pušča prask.

Srednje groba, penasta polirna gobica, 
primerna za odstranjevanje srednje velikih 
poškodb ter osveževanje barve v
kombinaciji z grobo, srednjo ali
enostopenjsko polirno pasto. Debelina 
gobice je 25mm.

Profesionalna in kvalitetna mikro krpa 
velikosti 40 x 40cm za nanos in brisanje. 
Lahko jo uporabljamo v in na vozilu. Na 
voljo v različnih barvah za lažje ločevanje.

Profesionalna  torba za shranjevanje in 
prenašanje detailnig pripomočkov, kot so 
paste, čistila, gobice, krpe,... Trden ročaj iz 
aluminija zagotavlja odpornost in trdnost 
torbe. V notranjosti je več žepkov, kar 
zagotavlja, da so vsi pripomočki vedno 
na mestu. 

Visoko kvalitetna mikro krpa za odstran-
jevanje ostankov polirnih past, poliranje, 
notranje čiščenje in še in še. Krpa nima 
šivanih robov ampak posebne “wave 
cut” robove, zato je popolnoma varna 
za uporabo tudi na mehkejših lakih. V 
različnih barvah.

Profesionalna velika in odporna torba 
za shranjevanje in prenašanje detailnig 
pripomočkov, kot so paste, čistila, gobice, 
krpe,... Trden ročaj iz aluminija zagotavlja 
odpornost in trdnost torbe. V notranjosti 
je več žepkov, kar zagotavlja, da so vsi 
pripomočki vedno na mestu. Torba ima še 
dvojno dno. 

Fina, penasta polirna gobica, primerna za 
odstranjevanje manjših prask ter osvežitev 
barve. Primerna je za uporabo z srednje 
grobimi, enostopenjskimi in finimi polirnimi 
pastami. Lahko se jo uporabi tudi za nanos 
zaključnega premaza. Debelina gobice 
je 25mm.

Ultra mehka krpa za odstranjevanje 
zaščitnih premazov, quick detailerjev 
ali ostalih sredstev. Za seboj ne pušča 
nikakršnih sledi in ostankov sredstev. Zaradi 
svoje sestave in oblike popolnoma varna 
za uporabo tudi na zelo občutljivih lakih. 
Teža: 600g/m2.

Gipy Brush je verjetno eden izmed najbolj 
uporabnih pripomočkov za čiščenje vozil. 
Idealen je za čiščenje platišč, vijakov, 
okoli kljuk in oznak, tečajev in ostalih težko 
dosegljivih mest. Lahko pa ga uporabljate 
tudi v notranjosti vozil. Nežne ščetine ne 
povzročajo prask.

Srednje groba, penasta polirna gobica, 
primerna za odstranjevanje srednje velikih 
poškodb ter osveževanje barve v
kombinaciji z grobo, srednjo ali
enostopenjsko polirno pasto. Debelina 
gobice je 25mm.

Posebno oblikovana krtača je odličen in 
nepogrešljiv pripomoček za enostavno in 
hitro čiščenje avtomobilskih pnevmatik. 
Posebna oblika omogoča lažje in bolj 
temeljito čiščenje. Izredno robustna in 
trpežna. Trdne ščetine pa zagotavljajo 
izjemne rezultate. Poleg tega je primerna 
tudi za krtačenje tepihov vozil.

Gipy Snake je srednje trda polirna gobica, 
primerna za poliranje svežih in mehkih 
lakov. Posebni zaviti kanali učinkovito 
odvajajo toploto s površine. Zaradi izjemne 
vodljivosti je primerna za poliranje težko 
dostopni mest, kot npr. spodnji deli vrat in 
pragovi. 

Groba, penasta polirna gobica, primerna 
za odstranjevanje večjih poškodb v
kombinaciji z ultra grobo ali grobo polirno 
pasto. Debelina gobice je 25mm.

Profesionalna in kvalitetna mikro krpa 
velikosti 40 x 40cm za nanos in brisanje 
zelene barve. Lahko jo uporabljamo v in 
na vozilu.

Srednje groba, penasta polirna gobica, 
primerna za odstranjevanje srednje velikih 
poškodb ter osveževanje barve v
kombinaciji z grobo, srednjo ali
enostopenjsko polirno pasto. Debelina 
gobice je 25mm.

Premium čopič visoke kvalitete z nežnimi 
ščetinami. Idealen za čiščenje platišč, vi-
jakov, okoli kljuk in oznak, tečajev in ostalih 
težko dosegljivih mest. Zelo primeren tudi 
za čiščenje notranjosti vozil. 

WAFFLE POLISHING PAD BLACK                                                     

WAFFLE DRYING TOWEL                          

MICRO POLISHING WIPE                                          

POLISHING PAD HONEY BLUE                                    

DETAILING BUCKET WITH DOLLY                                  

STANDARD POLISHING PAD ORANGE

NANO MAGIC SPONGE                              

WAFFLE POLISHING PAD WHITE                                          

MIKRO GOBA BLUE                                          

POLISHING PAD HONEY YELLOW                                                

MULTI MIKRO KRPA                                  

DETAILING BAG STANDARD                

MIKRO KRPA WAVE CUT                               

DETAILING BAX XL PROFI                               

POLISHING PAD HONEY BLACK                                                     

EDGELESS PURPLE TOWEL                                                     

ČOPIČ ZA ČIŠČENJE                    

WAFFLE POLISHING PAD YELLOW                                            

TYRE CLEANING BRUSH                                            POLISHING PAD SNAKE                                                  

POLISHING PAD HONEY ORANGE                                              

GENERAL NONSTICK TOWEL                 

STANDARD POLISHING PAD YELLOW             

ČOPIČ ZA ČIŠČENJE PREMIUM              

#

150mm 135mm

150mm

12  16  18

135mm

40cm x 40cm

40cm x 40cm60cm x 80cm

40cm x 40cm

135mm

150mm

#

150mm

18

135mm

40cm x 40cm

32cm x 32cm

135mm

150mm
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Profesionalni sistem za visoko peneče 
predpranje. Sistem omogoča direktni 
priklop na visokotlačno napravo, le ta 
pa s pomočjo venturijeve cevi sam črpa 
detergent.  Enostavno nastavljanje dozi-
ranja. V kompletu je visokotlačna pištola 
za peno, penilni vmesnik in cev za črpanje 
detergenta.

Primeren za nego vseh gumijastih površin 
v industriji in za vozila. Zagotavlja dolgotra-
jen učinek. Površino varuje pred mrazom, 
vročino, vremenskimi vplivi, poroznostjo 
in tako podaljšuje življenjsko dobo gume. 
Izredno je primeren tudi za nego PVC 
branikov na vozilih.

Odlično sredstvo za ročno čiščenje 
vseh vrst tekstila tako v vozilu kot doma. 
Njegova izredna moč čiščenja odstranjuje 
tudi globoko vžrte in stare madeže brez 
težav. Na tkanini ne pušča nikakršnih sledi 
in je prijetnega vonja. Odličen za čiščenje 
tam, kjer globinski sesalci odpovedo. 

Zelo enostavna enota, saj ga le vstavimo 
med dve klasični hitri spojki - kjer koli med 
pipo in zaključkom cevi. Filter iz vode 
popolnoma odstrani apnenec in tako 
prepreči nastajenje madežev vodnega 
kamna, ko se površina posuši.  Prav tako 
zaščiti opremo. Avtonomija filtra pri 
povprečni trdoti vode je okoli 300 litrov.

Gipy Foam Canon zagotavlja stabilno 
peno za čiščenje vozil. Sistem omogoča 
nastavljanje pene. Izredno enostavna 
uporaba. S pomočjo standardnega Gar-
dena adapterja pištolo priklopimo na cev 
z vodo. Uporabljamo v kombinaciji z visoko 
penečimi sredstvi za pranje.

Nastavek za peno z rezervoarjem in 
adapterjem za visokotlačni čistilec, 
izdelan. Primeren za čiščenje avtomobi-
lov. V kompletu z literskim rezervoarjem. 
Omogoča nastavljanje jakosti pene in 
količine nanašanja. Z različnimi adapterji 
ga je možno priklopiti na vse visokotlačne 
čistilce.

PVC vrč za mešanje in prelivanje tekočin. 
Opremljen z večimi merilnimi skalami ter 
ročajem. Izredno močno dvo-komponentno čistilo primerno za 

čiščenje tovornih, dostavnih in osebnih vozil ter delovnih 
strojev. Sredstvo rečimo z vodo v razmerjo do 1:100. 
Uporabljamo ga tudi za čiščenje trdovratnih nečistoč, 
razmaščevanje in pranje motorjev oz. agregatov. 

EASYWASH 365+ FOAM SYSTEM ST75                                            

GUMI GLANZ                                    MAC PROFESIONAL                                       

AQUA SOFT FILTER                                                

FOAM CANON WASH GUN                               NASTAVEK ZA PENO                               

MERILNI VRČ                                              

COMBY-MAX                                               

1L  5L  12L  25L

1KG  5KG  10KG  25KG

700ml  5L  25L

1000ml  2000ml

Lake Country Mfg., Inc. je vodilni ameriški proizvajalec 
polirnih gobic in pripomočkov za poliranje z več kot 30 
letno zgodovino.

Malo manj gosta pena za nanos voskov, 
mikro finih polirnih past ali sealantov. Ta 
gobica ima zelo majhen odrez, zato je 
odlična za nanos čistilcev laka kot npr. 
Dodo Juice Lime Prime ali Angelwax 
Perfect Polish.

Sestava gobice je dovolj trda, da 
prenese dodaten pritisk pri odstran-
jevanju vrtinčastih prask, ki nastanejo pri 
odstranjevanju finih past. Ker gobica nima 
nikakršnega odreza je primerna predvsem 
za nanos voskov, sealantov ali glazeov.

Posebna mešanica materialov zagotavlja 
izjemne rezultate in visok sijaj, brez kakršnih 
koli sledi, tudi na črnih barvah. Njena mikro 
vlakna so bolj puhasta in bolj gosta kot pri 
konkurenčnih gobicah. Gobica je
primerna za uporabo s finimi polirnimi 
pastami.

Srednje trda gobica za odstranjevanje 
lažjih prask, lažje oksidacije in hologramov. 
Primerna za uporabo s srednjimi, grobimi in 
enostopenjskimi polirnimi pastami.

Fina polirna gobica z minimalnim odrezom 
za odstranjevanje hologramov in nanos 
različnih voskov, sealantov, glaze-ov. 

Primerna za uporabo v kombinaciji z 
grobimi polirnimi pastami. Odstranjuje 
oksidacijo, praske in holograme. Je najbolj 
groba gobica, zato je primerna le za up-
orabo na težko poškodovanih vozilih. 

Srednje groba polirna gobica za odstran-
jevanje lažjih poškodb in mikro prask. 
Primerna je za uporabo v kombinaciji s 
srednje grobimi, finimi in enostopenjskimi 
polirnimi pastami ter za nanose abrazivnih 
(čistilnih) voskov.

Groba polirna gobica za odstranjevanje 
večjih prask in ostalih nepravilnosti. Prim-
erna je za uporabo z grobimi ali srednje 
grobimi polirnimi pastami. Uporablja se jo 
lahko tudi kot univerzalno gobico pri enos-
topenjskem poliranju za odstranjevanje 
lažjih poškodb laka.

Unikaten material polirne gobice zagot-
avlja večji odrez v primerjavi s podobnimi 
gobicami. Primerna je za uporabo v 
kombinaciji z grobimi in srednje grobimi 
polirnimi pastami. Zagotavlja hitro odstran-
jevanje prask in visok sijaj površine. Gobica 
je pralna in za večkratno uporabo. 

Trda in gosta polirna gobica za odstran-
jevanje prask in ostalih defektov. Primerna 
za uporabo z grobimi in srednje grobimi 
polirnimi pastami. Je večnamenska polirna 
gobica, katera odlično odstranjuje tako 
manjše kot malo večje nepravilnosti v laku.

80mm  143mm 80mm  143mm

143mm

80mm  143mm

150mm

80mm  143mm

150mm

150mm

143mm

80mm  143mm

CCS POLISHING BELA                                    CCS POLISHING ČRNA                                                        

MICROFIBRE FINISHING PAD                                                        

CCS CUTTING/POLISHING ROZA                                             

HD ORBITAL RDEČA                                             

CCS CUTTING RUMENA                                            

HD ORBITAL ORANŽNA                                            

HD ORBITAL MODRA                                              

MICROFIBRE CUTTING PAD                                              

CCS LIGHT CUTTING ORANŽNA                                                                
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MartinCox je na trg lansiralo svoje “jelenove kožice” že leta 
1979. Od takrat stalno izpopolnjujejo in širijo svoje izdelke, 
predvsem s področja pripomočkov za čiščenje vozil.

Gobica za odstrenjevanje insektov in 
mrčesa z mrežico hitro in učinkovito 
odstranjuje mrčes. Odlično in brez 
omejitev jo uporabljamo na vetrobranskih 
steklih. Pri uporabi na lakiranih površinah 
moramo biti pazljivi.

Zaradi svoje sestave iz mikro vlaken izredno 
dobro odstranjuje vse vrste umazanij in 
nesnag. Odlična je za nanos polirnih past, 
voskov in premazov. Enostavno pranje v 
pralnem stroju.

Velika, super vpojna mikro krpa za 
varno brisanje vozil po pranju. Vpije veliko 
količino vode. Skrajša čas supenja in ne 
pušča sledi. Velikost krpe je 60 x 80 cm.

Posebna krtača za čiščenje tekstila. 
Zaradi njene D oblike, dosežete tudi težko 
dosegljiva mesta. Ima trše ščetine, ki pa ne 
poškodujejo oblazinjenih mest. Primerna 
tudi za čiščenje kabrio streh.

MartinCox aplikator iz bombaža je idealna 
izbira za nanos zaščitnih voskov in past. 
Izredno mehak in učinkovit. V kompletu sta 
dva aplikatorja.

Izredno velika sintetična goba za pranje 
vozil. Namenjena za prave profesionalce. 
Prijazna do površin a hkrati učinkovito 
odstranjuje umazanijo iz vozil. Goba je 
izredno trpežna.

Izredno mehka gobica iz mikro vlaken na 
ročaju za čiščenje občutljivih platišč. 
Zagotavlja pranje brez prask. Popolnoma 
brez kovinskih delov zagotavlja
popolnoma varno čiščenje. Enostravno 
pobere in zadrži umazanijo. Enostavno 
čiščenje in pranje gobice.

Velika, mikro krpa za varno brisanje vozil 
po pranju. Vpije veliko količino vode. 
Svilnati robovi preprečujejo nastanek prask 
na površini. Velikost krpe je 60 x 80 cm.

Vložek za varno pranje vozil. Vložek 
vstavite na dno vedra za pranje vozil. 
Preprečuje nanos trdih delcev in ostale 
umazanije nazaj na vozilo. Tako je v vedru 
vedno čista voda, umazanija pa ostane 
na dnu. Premer vložka je 26cm. Primeren 
je za pranje z metodo dveh veder.

Profesionalen in trpežen odstranjevalec 
prahu iz notranjosti in zunanjosti vozil. 
Opremljen s trpežnim lesenim ročajem ter 
nežnimi in močnimi bombažnimi nitkami, ki 
varno in brez poškodb odstranjujejo prah. 
Je odličen pripomoček za odstranjevanje 
prahu z vozil v avtohišah. V lični torbici za 
shranjevanje in prenašanje.

Primerne so za notranje in zunanje 
čiščenje, nanos past in premazov ali za 
odstranjevanje ostankov polirnih past 
pri poliranju. V kompletu sta 2 modri, 2 
rdeči in 2 rumeni krpi. Različne barve 
omogočajo lažje ločevanje pri uporabi 
različnih sredstev. Velikost krp je 35 x 35 
cm.

Vrhunska dvostranska goba za učinkovito 
pranje vozila. Zaradi svoje sestave je 
izredno prijazna do površine, ob enem pa 
čisti hitro in učinkovito.

Komplet dveh visoko kakovostnih penastih 
aplikatorjev za poliranje ter nanos voskov, 
past in premazov. Premer aplikatorja je 
11cm. Po uporabi ga enostavno operete s 
čisto vodo in ožamete.

Krtača za čiščenje vseh vrst aluminijastih 
platišč. Zaradi dolgega ročaja brez težav 
očistite tudi zadnjo stran platišča. Mehke 
ščetine so povsem varne do površine. 
Ročaj je ovit z gumo, kar preprečuje 
poškodbe.

Aplikator za nanos zaščitnih premazov na 
pnevmatike in odbijače. Posebna oblika 
omogoča hitro in učinkovito nanašanje. 
Spodnji del aplikatorja je narejen iz zelene 
trde pene oblikovane tako da aplikator 
lažje držimo v roki, Trdna pena preprečuje 
vpijanje premaza. Tako so vaše roke 
vedno čiste.

GOBICA ZA INSEKTE “SUPERBUG“                                               

GOBA/APLIKATOR MICROMIST                                         

DEEP WAFFLE                                    

‘’D’’ KRTAČA ZA TEKSTIL                                               

APLIKATOR MIKROFIBRA                             

JUMBO GOBA ZA PRANJE                                          

GOBA ZA PLATIŠČA MIKROFIBRA                                                

EXTRA LARGE DRYING TOWEL                                                        

BUCKET BARRIER                                             

AMERICAN CAR DUSTER                                       

KOMPLET MIKRO KRP                                                

GOBA ZA PRANJE “WIGGLEY”                                                  

FOAM APLIKATOR                                              

DAYTONA WHEEL BRUSH                

AMERICAN TYRE APLICATOR                                
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Profesionalni grobi polirni plastelin za 
odstranjevnje najresnejših poškodb. 
Pripravljen za uporabo deluje izredno hitro 
in učinkovito. Viola barve in težak 200g. 
Pakiran je v plastični posodi. Priporočamo 
izredno pazljivo ravnanje na mehkejših 
barvah. Priemren izključno za
profesionalce.

Krtača je primerna za večino teleskopskih 
ročajev na trgu. Ščetine so izredno mehke 
in zato ne poškodujejo površine. Krtača je 
odporna na kemikalije.

Profesionalna konično oblikovana krtača 
za čiščenje platišč. Posebna oblika 
omogoča prilagajanje tudi platiščem z 
malo prostora med kraki. Zaradi mehkih 
ščetin je popolnoma varna za uporabo 
na vseh vrstah platišč. Guma na konici in 
usnjena zaščita ročaja preprečuje možne 
poškodbe na platiščih.

Trpežna in robustna gumijasta krtača za 
odstranjevanje živalskih dlak s sedežev. Ne 
poškoduje površine. Ergonomsko
oblikovan ročaj za lažjo uporabo. Po
uporabi lahko krtačo operete s čisto vodo.

Komplet vsebuje 3 specialne čopiče
oziroma krtačke, ki vam bodo znatno 
olajšale delo in s tem boste prihranili na 
času. Zelo vam bodo v pomoč pri čiščenju 
težje dostopnih delov v notranjosti vozil, 
kakor tudi zunaj.

Izjemno vpojna brisača velikosti 60x90cm 
za sušenje vozil. Narejena iz mehkih mikro 
vlaken, ki ne poškodujejo laka na vozilu. 
Različne dolžine vlaken na vsaki strani, ena 
stran je sestavljena iz daljših vlaken in je 
primerna za brisanje vozila, druga stran s 
vlakni pa je odlična za nanašanje voskov 
in premazov. Vpije 8 kratnik svoje teže.

Krtača z mehkimi ščetinami, ki ne 
poškodujejo laka, idealna za čiščenje 
kolotekov, pragov in platišč. Ročaj je 
izdelan iz zelo odporne plastike. Dolžina 
krtače je 60cm.

Krtača izdelana iz mikro vlaken je prijazna 
do vseh platišč. Material zagotavlja 
odlično čiščenje in enostavno absorbira 
umazanijo, ob enem pa ne poškoduje 
površin. Konstrukcija krtače omogoča 
fleksibilnost, kar zagotavlja, da jo lahko 
uporabljamo na še tako težko dostopnih 
mestih. 

Srednje grobi polirni plastelin modre barve 
za čiščenje in pripravo
kontaminiranih površin pred nadaljno 
obdelavo. V kompletu sta dva kosa teže 
100g. Primeren za večkratno uporabo. 

Ekstra dolga krtača izdelana iz mikro 
vlaken za čiščenje platišč in ostalih težje 
dostopnih mest. Material zagotavlja 
odlično čiščenje in enostavno absorbira 
umazanijo, ob enem pa ne poškoduje 
površin. Konstrukcija krtače omogoča 
fleksibilnost. Izdelano posebno za detajlna 
čiščenja vozil.

Robustno plastično vedro s pokrovom, 
primerno za pranje vozil in shranjevanje 
trdih in tekočih snovi. Izdelan iz udarno 
odpornega polietilena, ter z trpežnimi 
ročaji za enostavno prenašanje. Volumen 
vedra je 20L. Priporočamo vložek za vedro 
Martincox Bucket Barrier.

Komplet treh nano gobic za čiščenje 
plastike, laka, usnja, tekstila in ostalih
materialov. So popolnoma varne za 
uporabo. Odlične tudi za čiščenje brez 
uporabe detergentov.

Super mehke premium krtače iz mikrofibre 
za čiščenje platišč in ostalih občutljivih
delov vozila. Krtača z mrežico iz mikrofibre 
je primerna za čiščenje vseh vrst alumini-
jastih platišč, tudi poliranih. Druga krtača z 
mehke mikrofibre je primerna za uporabo 
na kromiranih delih, plastikah in ostalih 
občutljivejših površinah.

Izjemno odporna krtača 
za čiščenje aluminijastih 
platišč. Posebna oblika 
krtače omogoča čiščenje 
tudi težko dosegljivih mest. 
Zaradi mehkih ščetin ne 
povzroča prask, obenem 
pa je dovolj trda, da očisti 
še tako umazana platišča. 
Vrh krtače je zaščiten z 
gumijastim nastavkom, kar 
preprečuje poškodbe.

Pršilka ima Vitonova tesnila in je odporna 
na kemikalije. Ergonomsko oblikovana je 
izredno uporabna do uporabnika.
Primerna je za večino standardnih 
plastenk.

Krtača je primerna za večino teleskopskih 
ročajev na trgu. Edinstevena zato, ker 
ima svoje izredno mehke ščetine tudi 
ob straneh. Ščetine so izredno mehke in 
zato ne poškodujejo površine. Krtača je 
odporna na kemikalije.

Profesionalni srednje grobi polirni plastelin 
za odstranjevnje resnejših poškodb.
Pripravljen za uporabo deluje izredno hitro 
in učinkovito. Modre barve in težak 200gr. 
Pakiran je v plastični posodi. Priporočamo 
pazljivo ravnanje na mehkejših barvah. 

Fini polirni plastelin rumene barve je 
popolnoma varen za uporabo na vseh 
površinah. Primeren tudi za nevešče
uporabnike. Za čiščenje manj
kontaminirane površine pred nadaljno ob-
delavo. V kompletu sta dva kosa po 100g. 
Primeren za večkratno uporabo.

Posebno oblikovana krtača za čiščenje 
težje dostopnih mest na platiščih. 
Posebna oblika omogoča prilagajanje 
tudi platiščem z malo prostora med kraki. 
Zaradi mehkih ščetin je popolnoma varna 
za uporabo na vseh vrstah platišč.
Gumiran ročaj preprečuje poškodbe.

Aplikator za nanos zaščitnih premazov na 
pnevmatike in odbijače. Posebna oblika 
omogoča hitro in učinkovito nanašanje. 
Spodnji del aplikatorja je narejen iz trde 
pene, ki preprečuje vpijanje premaza. 
Tako so vaše roke vedno čiste.

Profesionalna krtača s trdnimi ščetinami za 
čiščenje tekstilnih sedežev, in 
avtomobilskih tepihov. Trdne ščetine
zagotavljajo hitro in učinkovito čiščenje. 
Krtača je odporna na čistila za kemično 
čiščenje.

Dvostranska rokavica za pranje iz mikro 
vlaken. Sprednja stran je narejena iz daljših 
in odebeljenih mikro vlaken, zadnja stran 
pa je prevlečena z mrežico za varno 
odstranjevanje insektov. Zelo vpojna. Po 
uporabi jo lahko operete v pralnem stroju.

Super mehka spiralna krtača z odpornimi 
ščetinami za čiščenje platišč. Priporočljiva 
je za odstranjevanje zavornega prahu in 
ostale težje umazanije. Zagotavlja hitro in 
enostavno čiščenje brez prask in poškodb.

POLIRNI PLASTELIN-GROBI 200g                                               

NADOMESTNA KRTAČA                                       

ULTRA PLUSH WHEEL BRUSH                                     

KRTAČA ZA ŽIVALSKE DLAKE                                   

SET ČOPIČEV ZA NOTRANJOST                               

KRPA GIANT MIRACLE DRY                                             

KRTAČA ZA KOLOTEKE                             

PRO 2 IN 1 FLEXI BRUSH                             

POLIRNI PLASTELIN-MEDIUM 2/1                                        

NOODLE WHEEL BRUSH                                                           

VEDRO 20L                                                          

MAGIC SPONGE - RADIRKA                                                 

TWIN PACK WHEEL BRUSH                                                 

KRTAČA ZA PLATIŠČA PROSAFE                                             

RAZPRŠILKA MAGIC                                          

KRTAČA PROHEAD H.D.                                       

POLIRNI PLASTELIN-MEDIUM 200g                                                

POLIRNI PLASTELIN-FINI 2/1                                                  

WHEEL BRUSH SPECIAL                                                  

TYRE DRESSING APLIKATOR                         

KRTAČA ZA TEPIHE                                

ROKAVICA WIGGLEY                               

KRTAČA ZA ČIŠČENJE PLATIŠČ                             
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Pripomočki za čisčenje danskega proizvajalca Vikan® so 
znani po vsem svetu. Odlikuje jih visoka kvaliteta in široka 
paleta izdelkov, ki so namenjeni različnim panogam.

Velika krtača s priklopom za vodo za 
čiščenje platišč. Iz masivnega črnega 
polipropilena z mehkimi ščetinami. 
Odporna na vse vrste kemikalij. 
Namenjena je čiščenju avtomobilskih in 
kamionskih jeklenih platišč. Krtači se 
prilegajo vsi Vikan-ovi ročaji.

Krtača za čiščenje občutljivih, barvanih ali 
kromiranih platišč. Narejena iz kvalitetnih 
sintetičnih ščetin, srednjo žico prevlečeno 
z gumo in ergonomsko oblikovanim 
najlonskim ročajem. Krtača je upogljiva, 
zato je primerna tudi za čiščenje posebno 
oblikovanih platišč. 

Vikan čopič za prah je kompakten, 
odporen in trpežen izdelek, ki vam znatno 
olajša odstranjevanje prahu iz armaturnih 
plošč, zračnih režah, stikalih,... Primeren 
je tudi za čiščenje tipkovnic, HI-FI naprav, 
računalnikov,...

Krtača s tršimi ščetinami. Primerna je za 
odstranjevanje trdovratne umazanije z 
vseh vrst platišč. Narejena iz kvalitetnih 
sintetičnih ščetin, s srednjo žico prevlečeno 
z gumo in ergonomsko oblikovanim 
najlonskim ročajem. Krtača je upogljiva. 
Odporna na vse vrste kemikalij.

Ščetka za umivanje zelo umazanih rok. 
Lahko jo uporabljamo tudi za čiščenje 
avtomobilskih sedežev in ostalega tekstila. 
Odporna na vse vrste kemikalij.

Krtača dolžine 27 cm je namenjena pred-
vsem čiščenju sedežev in tepihov v vozilih, 
avtobusih, kamionih in plovilih. Odporna in 
obstojna. Odlična tudi za odstranjevanje 
živalskih dlak.

Krtača za pranje vozil z mehkimi ščetinami, 
ki ne poškodujejo površin, ob enem pa 
zagotavljajo izredno efektivno čiščenje. 
Gumijasta zaščita na robu preprečuje 
poškodbe na površinah. Primerna je za vse 
Vikanove ročaje, tudi vodne. 

Komplet krtač Vikan vsebuje vse, kar 
potrebujete za učinkovito čiščenje vozila. 
Ročna krtača Ergo je primerna za čiščenje 
vozila. Izredno mehka in trpežna, ne 
poškoduje površin vozila. Krtača Vikan 
Special je zasnovana za enostavno 
čiščenje platišč. Čopič pa je idealen za 
odstranjevanje prahu iz zračnih rež.

Profesionalna ergonomsko oblikovana 
krtača za pranje vozila in platišč. Njen 
ergonomsko oblikovan in obložen ročaj 
preprečuje bolečine v roki. Gumirana ob-
roba preprečuje praske na vozilu. Zaradi 
mehkih ščetin ne poškoduje laka. Krtača 
Ergo je nepogrešljiv pripomoček pri pranju 
vozila. Odporna na vse vrste kemikalij.

Priročna krtača za čiščenje praktično vseh 
površin na vozilu. Izdelana iz mehkih ščetin, 
ki ne poškodujejo laka. Odporna na vse 
vrste kemikalij. Gumiran rob varuje pred 
poškodbami na površini. Odlična je tudi za 
čiščenje platišč in prevmatik.

Krtača z dolgim ročajem je nepogrešljiv 
pripomoček za čiščenje vozila. Dolg ročaj 
omogoča enostavno čiščenje kolotekov, 
koles, motorja in karoserije. Mehke ščetine 
ne poškodujejo laka. Odporna na vse 
vrste kemikalij.

Krtača za pranje vozil z mehkimi ščetinami, 
ki ne poškodujejo površin, ob enem pa 
zagotavljajo izredno efektivno čiščenje. 
Gumijasta zaščita na robu preprečuje 
poškodbe na površinah. Primerna je za vse 
Vikanove ročaje, tudi vodne. 

Vikan Transport System Starter Pack je 5 
delni komplet, ki vsebuje:
- 1x Vikan krtača z dolgim ročajem
- 1x Vikan krtača Standard
- 1x Vikan pretočna krtača 250mm
- 1x Vikan mehka krtača za platišča
- 1x Vikan teleskopski ročaj s priklopom za 
vodo 1060 - 1600mm

Posebej oblikovana krtača za pranje 
osebnih in tovornih vozil, plovil, letal in 
ostalih površin. Njena oblika omogoča 
konstanten stik ščetin s površino, ne glede 
na to, pod kakšnim kotom držite ročaj. 
Krtača je pretočna. Kompatibilna je z 
vsemi Vikan-ovimi ročaji.

Stenski nosilec primeren za vse vrste 
orodja. Izdelan iz kvalitetne plastike. 
Robove ima zaščitene z gumo, kar 
zagotavlja, da ne poškoduje orodja. 
Primeren za stensko montažo.

KRTAČA ZA PLATIŠČA - SPECIAL                                  

KRTAČA ZA PLATIŠČA MEHKA                                   

ČOPIČ ZA ČIŠČENJE                                             

ROČNA KRTAČA ZA PLATIŠČA                                             

ŠČETKA ZA ROKE                             

KRTAČA ZA SEDEŽE                                                

KRTAČA ZA PRANJE - 250                                                

KOMPLET KRTAČ                                             

ERGO ROČNA KRTAČA                                   

STANDARD KRTAČA - ROČNA                                       KRTAČA Z DOLGIM ROČAJEM                                              

KRTAČA ZA PRANJE - 350                                              

TRANSPORT SYSTEM STARTER PACK                                              

KRTAČA ZA ČIŠČENJE - 280                

STENSKI NOSILEC ZA ORODJE                             

280mm320mm

250mm320mm

270mm

350mm
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Najkrajši silikonski brisalec vode iz Vikan-
ove serije WIPE-N-SHINE. Popolnoma varen 
za uporabo na vseh površinah. Brisalec je 
kompatibilen z vsemi Vikan-ovimi ročaji. 
Silikonska guma se maksimalno prilega 
površini in tako učinkovito odstranjuje 
vodo iz površine. 

Univerzalni teleskopski ročaj s priklopom 
na vodo. Idealen je za čiščenje kombijev, 
kamionov in plovil. Lahko ga uporabljamo 
za vse Vikanove® izdelke, kot so krtače, 
brisalci in podobno.

Ročaj Vikan Ergonomic je izdelan iz 
visokokvalitetnega aluminija in je izredno 
je odporen na vse agresivne medije in 
poškodbe. Ročaj je prevlečen s plastiko in 
je izredno prijazen do uporabnika. Ročaj je 
primeren za uporabo v kombinaciji z vsemi 
vikanovimi krtačami, brisalci, itd.

Vikan leseni ročaj Standard je primeren za 
vse Vikanove krtače in brisalce.  Lesena 
palica je prebarvana z visoko odporno 
barvo, kar zagotavlja večjo obstojnost 
izdelka.

Najbolje prodajan silikonski brisalec vode iz 
Vikan-ove serije WIPE-N-SHINE. Popolnoma 
varen za uporabo na vseh površinah. Bri-
salec je kompatibilen z vsemi Vikan-ovimi 
ročaji. Silikonska guma se maksimalno pri-
lega površini in tako učinkovito odstranjuje 
vodo iz površine. 

Univerzalni teleskopski ročaj s priklopom 
na vodo s spojko. Idealen je za čiščenje 
kombijev, kamionov in plovil. Lahko ga 
uporabljamo za vse Vikanove® izdelke, 
kot so krtače, brisalci in podobno.

Talni pobiralec vode iz črnega polipropile-
na ter črne penaste gume za učinkovito 
odstranjevanje vode in olja. Prilega se 
vsem Vikanovim® ročajem.

Najdaljši silikonski brisalec vode iz Vikan-
ove serije WIPE-N-SHINE. Popolnoma varen 
za uporabo na vseh površinah. Brisalec je 
kompatibilen z vsemi Vikan-ovimi ročaji. 
Silikonska guma se maksimalno prilega 
površini in tako učinkovito odstranjuje 
vodo iz površine.

Univerzalni teleskopski ročaj brez priklopa 
na vodo. Idealen je za čiščenje kombijev, 
kamionov in plovil. Lahko ga uporabljamo 
za vse Vikanove® izdelke, kot so krtače, 
brisalci in podobno.

Ročaj Vikan Ergonomic z vodnim prik-
lopom je izdelan iz visokokvalitetnega 
aluminija in je izredno je odporen. Ročaj je 
prevlečen z plastiko in je izredno prijazen 
do uporabnika. Primeren je za uporabo 
v kombinaciji z vsemi Vikan krtačami, 
brisalci, metlami... 

WIPE-N-SHINE BRISALEC 25 CM                              

TELESKOPSKI ROČAJ - VODA                                   

ERGONOMSKI ROČAJ                             ROČAJ STANDARD                                          

WIPE-N-SHINE BRISALEC 35 CM                                                

TELESKOPSKI ROČAJ - SPOJKA                                             

TALNI POBIRALEC VODE                                             

WIPE-N-SHINE BRISALEC 45 CM                                                  

TELESKOPSKI ROČAJ                

ERGONOMSKI ROČAJ - VODA                             

1500mm 1545mm

250mm 350mm

1630 - 2750mm1630 - 2750mm

600mm

1630 - 2750mm

450mm

1550mm

Dvostranski PRO-Detail na eni strani deluje 
kot polirni plastelin na drugi kot aplikator. 
Dobavljiv  v “heavy cut” in “finishing” 
izvedbi.

Komplet treh aplikatorjev za nanos voskov 
in premazov. Vsak aplikator je drugačne 
barva, kar omogoča hitro ločevanje za 
različne aplikacije. Aplikatorji imajo lepo 
odrezan rob, zato so primerni tudi za težko 
dosegljiva mesta in kote. Premer
aplikatorja je 105mm.

Ultra soft aplikator primeren za nanašanje 
quick detailerjev in zaključnih premazov.

Aplikator za ročno poliranje, narejen iz 
enakega materiala in z enakim hexagon 
vzorcem kot Flexipads Pro Detailing polirne 
gobice. Na voljo različne barve/trdote.

Flexipads Clay Mitt je odličen pripomoček 
za pripravo vozila na poliranje ali nanos 
voskov. Ena stran rokavice je prevlečena s 
polimerno gumo, podobno finemu plaste-
linu, druga pa je izdelana iz mikro tkanine. 
Notranja stran je izdelana iz udobnega 
neoprena. Po obdelavi površina ponovno 
postane gladka na otip. 

Mehka krtača za čiščenje platišč in ostalih 
težje dostopnih površin, ki ne poškoduje 
površine. Idealna za odstranjevanje 
umazanije iz težje dostopnih mest. Oblika 
omogoča, da enostavno dosežemo 
vse dele platišča. Dolg ročaj zagotavlja 
enostavno delo in vedno čiste roke. V 
kompletu so tri krtače.

Profesionalni waffle aplikatorji imajo zaradi 
svoje vaflaste oblike znatno boljši učinek, 
saj bistveno zmanjša napor, skrajša čas 
obdelave in zagotavlja maksimalen 
izkoristek polirnega sredstva. V kompletu 
sta dobavljiva beli grobi aplikator za ročno 
poliranje površin in fini črni aplikator za 
nanos premazov in finišev.

Dvostranski aplikator za nanos in čiščenje. 
Trša stran je primerna za nanos polirnih 
sredstev, mehkejša pa za nanos zaključnih 
slojev. Zaradi njegove priročne velikosti se 
lepo usede v roko.

Dvostranski aplikator. Na eni strani je 
rumena - bolj groba površina (primerna 
za poliranje težje dostopnih mest z ročnim 
nanosom) in na drugi strani črna fina 
površina za nanos finišev in premazov. V 
kompletu sta dva aplikatorja. Odličen tudi 
za čiščenje usnja na eni strani in nanos 
zaščitne kreme na drugi strani aplikatorja.

CLAY PAD APLIKATOR                                       

APLIKATOR SOFT EDEGE - SET                                 

APLIKATOR BLACK SOFT                                      APLIKATOR PRO DETAILING                                  

CLAY MIT ROKAVICA - FINA                                                      CLEANING BRUSHES - SET                                                      

APLIKATOR WAFFLE PRO - SET                                   APLIKATOR TRI-FOAM OVAL                                 

APLIKATOR PRO - SET                                        

Flexipads World Class je največji evropski proizvajalec 
polirnih gobic, aplikatorjev, polirnih nastavkov, mikro krp,... 
Njihovi izdelki se uporabljajo po celem svetu.
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Profesionalna brusna krpa. Različne 
granulacije / barve. Primerna za suho in 
mokro uporabo na kovinah, plastiki in 
lakiranih površinah. Odlična za čiščenje 
in finiširanje. Krpa je namenjena za 
večnamensko uporabo. Velikost krpe je 
152 x 229 mm.

Pasta primerna za odstranjevanje 
hologramov in manjših prask. Primerna 
za doseganja visokega sijaja površine.  
Primerna za uporabo na vseh lakiranih 
površinah. Uporabljamo jo lahko tudi 
za poliranje plovil. Ne vsebuje silikona in 
voskov.

Blue Fine Surface disk za pripravo površin 
očisti barvo in stekla v krajšem času in z 
manj napora kot uporaba plastelina. Ta 
nova napredna tehnologija gumijastih po-
limerov odstrani z laka cestno umazanijo, 
katran ter druge depozite, ki se nabirajo 
na vozilu. 

Podložna plošča premera 50mm, za 
poliranje težko dostopnih mest. Primerna 
za vse rotacijske polirne stroje, standardni 
navoj M14.

Ročni nastavek za polirne gobice, narejen 
iz mehke in udobne pene. Primeren 
za polirne gobice premera od 75mm 
do 100mm. Nastavek je nepogrešljiv 
pripomoček pri poliranju težko dosegljivih 
mest.

Polirna blazinica iz mikrofibre in poliuretan-
ske pene zasnovana za zapolnitev vrzeli 
med rotacijsko in ekscentrično polirko. Ne 
poškoduje površine. Glavna prednost te 
gobice je zamenjava tradicionalne pene 
z bolj odzivno mikrofibro. Groba in fina 
različica.

Polirna gobica zaradi svoje posebne
oblike izboljša efekt polirne paste, zmanjšuje trenje in s 
tem preprečuje segrevanje površine. Povečuje hitrost in 
učinkovitost. Različne trdote / barve.

Flexipads Big Blue Waffle je velika in ultra 
mehka goba z ekstremno vpojnostjo vode. 
Posebna vaflasta oblika varno odstranjuje 
prah in umazanijo, brez da bi za seboj 
puščala poškodbe. Velikost gobe je 21 x 
11cm, debelina pene je 55mm.

Mehek velcro nastavek premera 125mm 
za ekscentrične polirne stroje. Navoj 
M6. Najvišje dovoljeno število obratov je 
10.000.

Vse kar potrebujete za poliranje vašega 
vozila. Komplet vsebuje profesionalne 
polirne paste in vse pripomočke za delo.

Ultra soft nastavek primernen za vse rota-
cijske polirne stroje. Primeren za vse velcro 
polirne gobice. Ima edinstveno obliko, saj 
pena nastavka ublaži vibracije polirnega 
stroja. Za vse standardne polirne stroje z 
navojem M14. Zagotavlja boljše rezultate 
na površini in enostavnejše delo.

Glacier komplet za enostavno poliranje 
luči. Odstranjuje lažje in srednje praske. 
Za delo ne potrebujete polirnega stroja, 
priložen nastavek lahko namestite tudi na 
vrtalni stroj.

Klasična penasta polirna gobica. Različne 
trdote / barve.

Flexipads Pro-Detailing polirne gobe 
s hexagon vzorcem so zasnovane za 
najzahtevnejše uporabnike. Šesterokotniki 
na površini gobe omogočajo enakomerno 
porazdelitev paste po celi gobici ter 
preprečujejo preveliko segrevanje laka 
med poliranjem. Različne trdote / barve.

Polirna pasta primerna za poliranje vozil in 
plovil. Odstranjuje sledi brusnega papirja 
gradacije 2000 in rahlo oksidacijo na 
laku. Površinam povrne nekdanji lesk. Po 
uporabi priporočamo fino polirno pasto 
Liquid Shine Zerro Swirl. Ne vsebuje voskov 
in silikona.

Flexipads X-Slim je serija ultra tankih polirnih 
gobic, ki v debelino merijo le 18mm. Zao-
bljeni robovi preprečujejo nastanek mikro 
prask in ostalih sledi. Gobice imajo daljšo 
življensko dobo, večji nadzor nad polirnim 
strojem in boljši zaključek kot običajne 
gobice. Različne trdote / barve

Mehek velcro nastavek premera 75mm za 
vrtalne stroje. Navoj M6. Najvišje dovoljeno 
število obratov je 30.600. Nastavek je 
primeren za poliranje težko dostopnih mest 
in za popravilo luči.

Odlična izbira za poliranje trdnih površin 
kot so: steklo, nerjavna pločevina, krom,... 
Zmožen odstraniti sledi brusnega papirja 
granulacije 1000 do 1500.

Polirna gobica narejena iz 100% merino 
volne je namenjena za odstranjevanje 
večjih nepravilnosti.

Z uporabo tega diska lahko odstranite ali 
zmanjšate učinek pomarančaste barve 
brez brušenja. Primeren tudi za odstran-
jevanje težjih nepravilnosti na laku. Disk je 
primerljiv z brusnim papirjem granulacije 
P2000. Z uporabo diska površine ne brusite 
ampak polirate.

Komplet za poliranje stekel Glacier je 
primeren za ostranjevanje prask iz steklenih 
površin. Odstranjuje sledi vodnega kamna, 
kislega dežja, smole in ostalih nesnag. 
Primeren je za uporabo na vseh steklenih 
površinahKomplet ni primeren za poliranje 
plastike, polikarbonata in pleksija!

Penasta polirna gobica s premerom 
165mm je primerna za uporabo tako z 
rotacijskimi kot tudi ekscentričnimi polirnimi 
stroji. Največji premer polirnega diska je 
150mm.

Standarden nastavek Flexipads je 
primeren za vse velcro polirne gobice 
flexipads. Ima standarden M14 navoj - za 
vsak standarden polirni stroj.

Glacier komplet za polirenje plastike. Za 
delo potrebujemo le še vrtalni stroj. Up-
orabimo ga lahko za poliranje pleksi stkla, 
akrilne plastike, polikarbonata in stekla.
Odstranjuje majhne in srednje velike 
praske.

Odlična za poliranje kovinskih površin, 
kot so platišča, izpuhi,... Z njo si znatno 
olajšamo delo in si predvsem skrajšamo 
čas obdelave glede na ročno obdelavo. 
Primerna za uporabo v kombinaciji z vsemi 
električnimi in baterijskimi vrtalnimi stroji. 
Odlično doseže težje dostopna mesta.

Polirna pasta primerna za poliranje vseh 
lakov vozil in plovil. Odstranjuje sledi 
brusnega papirja gradacije 1500 in težjo 
oksidacijo na laku. Zagotavlja sijaj na
obdelani površini. Po uporabi 
priporočamo finejšo polirno pasto. Ne 
vsebuje silikona in voskov.

500ml

150mm

50mm  75mm

75mm

55mm  80mm  135mm 80mm  150mm

75mm  125mm

3 x 500ml

75mm  90mm  125mm  150mm

50ml + 4ml

150mm 100mm  135mm  150mm

500ml

160mm

75mm

50mm  80mm  130mm  150mm

135mm

50ml

165mm

75mm  117mm

50ml

100mm

500ml

HANDPAD                                       

LIQUID SHINE ZERO SWIRL                                        

DA BLUE FINE DISK                                       

NASTAVEK SOFT M14                                                     

ROČNI NASTAVEK ZA GOBICE                                              

POLIRNA GOBICA MICROFIBRE                                           

POLIRNA GOBICA COOLSHINE                                           

BIG BLUE WAFFLE WASH PAD                                 

DA NASTAVEK SOFT                                                         

LIQUID SHINE KOMPLET                                             

NASTAVEK ULTRASOFT M14                                             

KOMPLET ZA OBNOVO ŽAROMETOV                                    

POLIRNA GOBICA CLASSIC                                    POLIRNA GOBICA PRO DETAILING                           

LIQUID SHINE FINE CUT                                                

POLIRNA GOBICA X-SLIM                                                

M6 NASTAVEK ZA VRTALKO                                                    

RAYON DISK ZA POLIRANJE STEKLA                                                    

POLIRNA GOBICA MERINO                                                 

DENIM ORANGE PEEL PAD                                                        

KOMPLET ZA POLIRANJE STEKEL                                                  

POLIRNA GOBICA USA DETAILING                                                  

NASTAVEK VELCRO                                        

KOMPLET ZA POLIRANJE PLASTIKE                                             

POLIRNA KROGLICA                                             

LIQUID SHINE HIGH CUT                                             
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Odlična zaščita, ki varuje površine (vozila) 
pred udarci kamnov in pred praskami. 
Ravno tako je primeren za stekla
avtomobilov in avtobusov. Ne porumeni 
in je odporen na UV žarke. Odstranimo 
ga popolnoma brez težav. OEM kvaliteta. 
Transparenten.

Majhna in priročna LED luč, ki je enostavna 
za prenašanje in je lahko vedno pri roki. 
Ima zelo visoko svetilnost, zato je primerna 
tudi za prepoznavanje barvnih odtenkov. 
Nastavljiv svetilni kot od 10° do 70°. Odpor-
na na vodo in prah po standardu IP54. 

Profesionalna Led delovna svetilka, ki 
zagotavlja učinkovito a ob enem nežno 
delovno svetlobo 2600 lumnov ali 4000 
lumnov. Za odpornim belim panelom. 
Primerna je za najtežje delovne pogoje 
zunaj in znotraj. Svetilka se lahko uporablja 
za različne namene v avtomobilizmu, 
doma in industriji. 

Sintetični disk za hitro in učinkovito 
odstranjevanje nalepk in ostankov lepil z 
trdih površin. Disk ne poškoduje površine. 
Premer diska je 90mm. Disk uporabljate 
v kombinaciji z vrtalnim strojem. Je tudi 
odličen pripomoček za odstranjevanje 
sledi uteži z platišč. Priporočena hitrost je 
1200 obratov na minuto.

Delovna luč za industrijo in avtomobilizem. 
Osem ultra močnih led svetilnih enot zago-
tavlja visoko svetilnost in majhno porabo 
energije. Primerna je za osvetljevanje 
motornega predela in kabine vozil. Je 
nepogrešljiv pripomoček pri globinskem 
čiščenju vozil.

Prozorna HDPE folija s pritrjenim krep 
maskirnim trakom. Folija se zaradi 
svoje elektrostatičnosti odlično oprime na 
površino. Odlična za prekrivanje večjih 
površin. Primerno za vse površine. Krep 
maskirni trak je UV odporen.

Scangrip Flash Mini je majhna, priročna 
LED svetilka, perfektna za shranjevanje v 
vsakem žepu, predalu ali torbi. Dodana 
zaponka omogoča uporabo svetilke tudi 
kot obesek za ključe.

Specialni maskirni trak za gumijaste dele. 
Odličen za zaščito okoli stekel vozil. 
Primeren za vse vrste vozil. Perforiran. Eno-
stavno ga pretrgamo. Odličen opreijem 
na površino.

Visoko kvaliteten maskirni trak po stan-
dardu za avtomobilizem. Primeren za vse 
vrste površin. Odlična oprijemljivost na 
kovine, plastiko, stekla,…. Ne pušča sledi 
na površini. Maskirni trak za notranjo in zu-
nanjo uporabo. Enostavno ga odstranimo 
tudi po 14 dneh. Odlična oprijemljivost. UV 
odporen.

Vrhunska prenosna LED luč. Primerna za 
prenašanje v žepu ali na pasu. Spodnja 
stran luči je opremljena z močnim ma-
gentom. Gibljiva glava svetilke omogoča 
naklon do 180°. Izdelava luči je zelo kom-
paktna in kvalitetna ter odporna na vodo 
in prah po standardu IP65. 

kvalitetno kovinsko stojalo za Scangripove 
delovne luči Vega, Nova, Multimatch, Star 
in D-Match. Omogoča nastavljanje po 
višini od 1,35 do 3 m. Izjemno robusten in 
odporen.

Visoko kvaliteten maskirni trak po stan-
dardu za avtomobilizem. Primeren za 
vse vrste površin. Odlična oprijemljivost. 
Primeren za vse občutljive površine. Ne 
pušča sledi na površini. Maskirni trak za 
notranje in zunanje operacije. Enostavno 
ga odstranimo tudi po 7 dneh. Odlična 
oprijemljivost. UV odporen.

Baterijska LED luč primerna za uporabo 
med poliranjem, barvanjem ali čiščenjem. 
Lahko jo uporabljate na dva načina, kot 
baterijsko luč ali priključeno na električno 
omrežje. To vam omogoča popolno 
flexibilnost in neomejeno možnosti za upor-
abo. Nova Multimatch svetilka omogoča 
nastavljanje svetilnosti.

Inovativni lepilni trakovi za lepljenje 
emblemov, značk,... Permanentna 
rešitev. Odporen na vse vremenske vplive 
kakor tudi na šampone in čistila. Izredno 
ekonomična rešitev. V kompletu je 5 
lepilnih lističev.

Inovativna led svetilka, ki zagotavlja izjem-
no svetlobo in je nepogrešljiv pripomoček 
za detailing. Močna formirana svetloba se 
razprši po celotnem vidnem kotu. Vrednost 
CRI je 96+ kar naredi svetilko idealno za 
kontrolo površin ali barve. Svetilko lahko 
vklapljamo in izklapljamo z mahanjem 
roke. Svetilka je vodo odporna IP65.

Visoko kvaliteten maskirni trak po stan-
dardu za avtomobilizem. Primeren za vse 
vrste površin. Odlična oprijemljivost na 
kovine, plastiko, stekla,…. Ne pušča sledi 
na površini. Odporen do temperature 
100°C. Odporen na topila. Ni odporen na 
UV žarke. Širina: 19, 25, 38, 50 mm.

vrhunska baterijska SMD led delovna luč 
za uporabo v avtomobilizmu. Omogoča 
pritrjevanje na pokrov motorja vozila oz. 
na strop vozila. Odlično osvetli celotni 
motorni predel kakor tudi kabino. V primer-
javi z konkurenčnimi lučmi zagotavlja 75% 
večjo svetilnost.

Dvostranski akrilni lepilni trak. Primeren za 
lepljenje raznih elementov, letvic, regis-
trskih tablic.Odličen oprijem na kovine, 
plastiko, steklo. Z njim lahko nadomestimo 
vijake, kovice, tekoča lepila ali celo 
varjenje. Širina: 6, 9, 12, 19, 25 mm.

PROTECTION FILM                                     

MATCHPEN                                     VEGA                                             

TAPE & STRIPING REMOVER                                

FIX-C                                                  

EASY MASKING FILM                                              

FLASH MINI                                                 

TRIM MASKING TAPE                                                     

UV MASKING TAPE                                                     

SUNMATCH 2                                                     

TRIPOD WHEEL STAND                                                     

SAFE REMOVE MASKIRNI TRAK                                                     

MULTIMATCH 2                                                     

EMBLEM SET                                                       

I-MATCH 2                                                       

MASKING TAPE 100°C                                  

LINE LIGHT BONNET C+R                                  

HSA DOUBLE SIDE TAPE                                  

HPX je eden izmed vodilnih Evropskih proizvajalcev lepilnih 
trakov. Njihovi izdelki so primerni za avtomobilizem, indus-
trijo, gradnjo in DIY.

Scangrip je Danski proizvajelec delovnih svetil z več kot 100 
letno tradicijo. So vodilni proizvajalec delovnih svetil v Ev-
ropi. Neprestano se osredotočajo v razvoj inovativnih LED 
svetil, ki jih uporabljajo domači in profesionalni uporabniki.
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Razpršilec Kwazar Venus Super PRO+ je 
nepogrešljiv pripomoček v vsaki delavnici 
ali doma. Visoko kvalitetna izdelava in 
viton tesnila so zagotovilo za lažje delo. 
Razpršilec je primeren za nanos voskov, 
neagresivnih detergentov ali šamponov. 
Opremljen je z merilno skalo in ventilom.

Ročni razpršilec volumna 500ml. Izredno 
kvalitetna pršilna glava omogoča kon-
stantno in izdatno pršenje. Opremljen z 
merilno skalo. Primeren za topila.

Q2M Dispenser Bottle je nepogrešljiv 
pripomoček pri poliranju vozil. Priročna 
velikost in mehka plastika omogočata 
natančno doziranje polirnih past. Plas-
tenka je že pripravljena za Gyeon linijo 
polirnih past, le označite katero polirno 
pasto uporabljate. 

Izjemno odporna in trpežna razpršilka za 
nanos detergentov in močnejših kemikalij. 
Nastavljiva pršilna glava, od curka do 
nežne meglice. 

Ročni penomat za nanos penečih deter-
gentov. Primeren je za nanos predpranja, 
čiščenje platišč, motornih prostorov in 
ostalih mest. Penomat deluje pod pritis-
kom, delovni tlak je 3 bare. Opremljen 
z ventilom za izpust zraka. Narejen je iz 
masivne plastike.

Razpršilec najvišje kvalitete odporen na še 
tako močne kisline. Opremljen je z merilno 
skalo in ventilom za izpust zraka. Posebna 
vrtljiva šoba omogoča pršenje v vse smeri. 

Tlačni penomat za nanos penečih deter-
gentov. Primeren je za nanos predpranja, 
čiščenje platišč, motornih prostorov in 
ostalih mest. Penomat deluje pod pritis-
kom, delovni tlak je 3 bare. Opremljen 
z ventilom za izpust zraka. Narejen je iz 
masivne plastike.

Unikatna razpršilka, ki vam skrajša delovni 
čas za 50%. Zaradi posebne pršilne glave 
z enim pritiskom na sprožilec, tekočino 
razprši kar dvakrat. Kvalitetna izdelava. 
Opremljena s kvalitetnimi viton tesnili. 
Pršilka ima sistem ki omogoča pršenje v 
vseh pozicijah.

Primeren za nanos VISOKO ALKALNIH 
DETERGENTOV. Kvalitetna izdelava in 
viton tesnila. Razpršilec je primeren za 
nanos voskov, agresivnih detergentov ali 
šamponov. Opremljen je z merilno skalo in 
ventilom za izpust zraka. Posebna vrtljiva 
šoba omogoča pršenje v vse smeri. 

Ročni razpršilec volumna 500ml. Izredno 
kvalitetna pršilna glava omogoča kon-
stantno in izdatno pršenje. Opremljen 
z merilno skalo. Primeren za alkalna 
sredstva.

Kwazar Orion PRO+ je serija profesional-
nih tlačnih razpršilcev. Zaradi brezhibne 
izdelave in enostavnega dela je 
izjemno priljubljen pripomoček za čiščenje. 
Razpršilec je oblikovan za najzahtevnejše 
uporabnike. 

Ročni razpršilec volumna 500ml. Izredno 
kvalitetna pršilna glava omogoča kon-
stantno in izdatno pršenje. Opremljen z 
merilno skalo. Primeren za kisla sredstva.

Kwazar predstavlja unikatno razpršilko, ki 
vam skrajša delovni čas za 50%. Zaradi 
posebne pršilne glave z enim pritiskom 
na sprožilec, tekočino razprši kar dvakrat. 
Kvalitetna izdelava. Opremljena s kvalitet-
nimi viton tesnili. Na voljo v modri, zeleni, 
rdeči ali rumeni barvi za lažje ločevanje.

Kvalitetna in priročna razpršilka za nanos 
detergentov. Merilna skala vam omogoča 
enostavnejše mešanje detergentov in 
čistil.

1,5L

500ml

300ml 945ml

2L

1,5L

6L

500ml  1L1,5L

500ml

3L  6L  12L

500ml1L

1L

KWAZAR VENUS SUPER PRO+                                               

KWAZAR NIX HD SOLVENT                                      

GYEON DISPENSER BOTTLE                                 MEGUIAR’S RAZPRŠILEC MIRROR GLAZE                                    

KWAZAR VENUS SUPER FOAMER                                                  

KWAZAR VENUS PRO-HD                                                

KWAZAR ORION FOAMER                                                           

KWAZAR MERCURY 360                                                     KWAZAR VENUS ALKALY                                                     

KWAZAR RAZPRŠILEC ECCO                                                       

KWAZAR ORION SUPER PRO+                                                     

KWAZAR NIX HD ACID                                  KWAZAR RAZPRŠILEC MERCURY                                  

CHIMIGAL RAZPRŠILEC MAXI                                      

Pripomočki priznanih blagovnih znamk in visoke kvalitete 
za vsak okus in vsak namen.

Kvalitetna pumpica za lažje odlivanje 
tekočin iz večine 5L embalaž. Preprečuje 
polivanje tekočin. Z enim pritiskom na 
pumpico izčrpate 30ml čistila.

VALETPRO 5L DISPENSER                                                  
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Ultra mehka rokavica iz mikro vlaken, 
zasnovana za popolnoma varno in 
učinkovito čiščenje platišč. Narejena je iz 
enakega ‘Incredi’ materiala kot MM gobe 
in rokavice, le da ima Incrediflair prišit še 
prst. Rokavica je izjemno ergonomska in 
primerna tako za desničarje kot levičarje.

Večnamenska rokavica iz mikro vlaken. 
Primerna je za brisanje težko dostopnih 
mest ter za odstranjevanje kontaminacije. 
Odlično se obnese pri brisanju platišč, rež, 
pragov in ostalih težko dostopnih mest. 
Vpije velike količine vode in na površini ne 
pušča prask. 

Nepogrešljivi pripomoček. Razpršilec 
Pro-Tex je priročna razpršilka za nanos de-
tergentov. Odlikuje jo nastavljivo pršenje, 
robustna konstrukcija. Volumen razpršilca 
je 600 ml. Pršilka je na voljo v različnih 
barvah. 

Enostaven in kvaliteten vložek, ki zagot-
avlja pranje vozila popolnoma brez skrbi. 
Primeren je za večino veder. Enostavno 
loči umazanijo, ki je težja od vode in se 
nabira na dnu vedra. Z njim enostavno 
preprečimo, da umazanija pride na gobo 
ali krtačo. Primeren je za pranje z metodo 
dveh veder.

goba standardne oblike za varno pranje 
vozil. Združuje najboljše lastnosti mikro in 
merino gob. Je povsem varna za uporabo 
in na površini ne pušča nikakršnih prask. 
Posebno pletenje mikro vlaken, naredi 
Incredisponge debelo in kompaktno. Ima 
izjemen čistilen učinek, zato lahko vozilo 
operemo z minimalnim naprezanjem. 

Ultimativen pripomoček za varno pranje 
vozil. Preprečuje ponovno nanašanje 
umazanije na vozilo med pranjem. Pose-
ben penast filter pod vložkom preprečuje, 
da bi se umazanija med spiranjem gobe 
dvigovala. Dirt Guard vložek je primeren 
za večino detailing veder.

Edinstven sistem, ki učinkovito očisti polirne 
gobice le v nekaj sekundah. Primeren je za 
čiščenje gobic do premera 280 mm. Prim-
eren je za vse rotacijske in ekscentrične 
polirne stroje. Podaljšuje življenjsko dobo 
polirnih tamponov in s tem posledično 
znižuje stroške.

Posebna rokavica za varno pranje vozil. 
Združuje najboljše lastnosti mikro in merino 
gob. Je povsem varena za uporabo in 
na površini ne pušča nikakršnih prask. 
Posebno pletenje mikro vlaken, naredi 
Incredimitt debelo in kompaktno. Ima 
izjemen čistilni učinek, zato lahko vozilo 
operemo z minimalnim naprezanjem. 

Plastično vedro, primerno za pranje vozil in 
shranjevanje trdih in tekočih snovi. Izdelan 
iz udarno odpornega polietilena ter s 
trpežnimi ročaji za enostavno prenašanje. 
Posebna rebrasta oblika na zgornjem delu 
preprečuje izgubo oblike ali deformacijo. . 
Volumen vedra je 19L. Vedro je na voljo v 
beli, modri in rdeči barvi.

Rokavica, zasnovana za odstranjevanje 
trdovratnejše umazanije iz platišč, pragov 
ali tečajev vrat. Kljub vsemu pa je popol-
noma varna in učinkovita tudi za pranje 
lakiranih površin. Odlično se obnese v 
kombinaciji z rokavico Gyeon Q2M Mitt.

Zmogljiv razpršilec, ki deluje s pomočjo 
baterij, ki jih polnimo. Li-Ionske baterije 
zagotavljajo nenehno pršenje za 2 uri. 
Opremljen z robustnim 30L rezeroavrjem, 
kolesi in črpalko, kar zagotavlja popolno 
mobilnost pršilke. V kompletu so različne 
pršilne šobe, ki zagotavljajo različne tipe 
pršenja.

Standardna in trpežna goba za pranje 
vozil. Izredno odporna in vpojna. Prijazna 
do vseh površin.

Trpežna in varna rokavica za ročno pranje 
vozil. Notranja pena vpije veliko količino 
raztopine za pranje in preprečuje drgn-
jenje suhe rokavice po vozilu. Dolga mikro 
vlakna zadržijo umazanijo in preprečujejo 
nastanek prask med pranjem. Velikost 
rokavice je 18 x 22 cm.

Razpršilec volumna 24L za nanos 
detergentov na vozila. Za delovanje 
potrebujemo komprimiran zrak. Razpršilec 
deluje na tlak 8 bar in je primeren za prave 
profesionalce. V kompletu je priložena 
cev za nanos in pršilna pištola. Opremljen 
s trpežnimi gumijastimi kolesi. Notranjost 
posode je prevlečena z epoksi-jem.

Posebna ploščata goba za varno pranje 
vozil. Združuje najboljše lastnosti mikro in 
merino gob. Je povsem varna za uporabo 
in na površini ne pušča nikakršnih prask. 
Posebno pletenje mikro vlaken, naredi 
Incredipad debel in kompakten. Ima 
izjemen čistilen učinek, zato lahko vozilo 
operemo z minimalnim naprezanjem. 

Premium rokavica iz mikro vlaken, za 
čiščenje notranjosti vozil, stekel ter nanos 
raznih voskov, sealantov ali quick detail-
erjev. Je popolnoma varna za uporabo, 
tudi na najmehkejših lakih in plastikah. V 
notranjosti rokavice je elastičen trak, ki 
preprečuje, da bi rokavica padla na tla. 
Teža rokavice je 500 g/sm.

Posebna rokavica za pranje vozil, nare-
jena iz visoko kakovostne Avstralske volne. 
Je izjemno mehka in popolnoma varna za 
uporabo na vseh vrstah površin. Gosta vol-
na zadrži umazanijo v sebi ter preprečuje, 
da bi jo nanesli nazaj na vozilo. Rokavica 
je izjemno kvalitetne izdelave in zagotavlja 
dolgotrajno uporabo. 

Chemical Guys Havy Duty vedro je eno 
izmed najtrpežnejših veder na tržišču 
izdelan iz odporne ABS plastike, kar zago-
tavlja da menjava vedra pogosto ne bo 
potrebna. Velikost omogoča uporabo z 
večine vložkov za vedra. Na voljo v 13L in 
19L izvedbi.

Rokavice iz goste mikrofibre za odstran-
jevanje prahu, umazanije, alergenov 
in živalske dlake iz težko dosegljivih 
mest. Enostavna uporaba, čas čiščenja 
zmanjšajo kar za 50%. Delujejo kot mag-
net, za čiščenje ne potrebujete nikakršnih 
čistil. Po uporabi jih enostavno operete v 
pralnem stroju. 

Unikaten vložek premera 30 cm za ultra 
varno pranje vozil. V nasprotju z običajnimi 
vložki za pranje je Cyclone izdelan iz 
posebnih tunelov, kateri posrkajo umaza-
nijo z gobe ali rokavice na dno vedra in 
preprečujejo, da bi se umazanija ponovno 
dvignila nad vložek. Na voljo v različnih 
barvnih odtenkih.

Dodaten vložek, ki ga pritrdite na 
obstoječi Grit Guard v vašem vedru. Grit 
Guard Washboard popolnima preprečuje 
stik gobe z delci umazanije, ki plavajo 
v vedru. Washboard je v kombinaciji z 
Grit Guard vložkom najenostavnejši in 
najcenejši način, da preprečite nastanek 
prask na lakiranih površinah vozila. 

Profesionalna dvostranska goba za pranje 
vozil. Ena stran je bolj groba in primerna 
za odstranjevnje trdovratnih madežev, 
kot so insekti, smola in ostale trdovratne 
umazanije. Druga stran je izredno mehka 
in vpojna. Absorbira izjemno veliko količino 
vode. Odlična je tudi za čiščenje platišč.

Premium volnena rokavica za pranje 
avtomobila narejena iz najbolj mehke 
volne in varna za uporabo na najbolj 
občutljivih barvnih površinah. Je precej 
velika, enostranska rokavica z ergonom-
skim držalom na eni strani in mehkimi ter 
dolgimi vlakni, ki poskrbijo za maksimalno 
vpojnost umazanije, na drugi strani.

Specialna naprava, ki jo lahko up-
orabljamo kot penomat ali kot razpršilec 
volumna 24L za nanos šampona na vozilo. 
Za delovanje potrebujemo komprimiran 
zrak. Ustvarja stabilno peno na površini in 
s tem zagotavlja večji učinek detergenta. 
V kompletu je priložena cev za nanos in 
pršilna pištola. 

MICROFIBER MADNESS INCREDIFLAIR  

GYEON Q2M SILK MITT                                        

PRO-TEX RAZPRŠILEC 600ML                                                   

GRIT GUARD - VLOŽEK ZA VEDRO                                                   

MICROFIBER MADNESS INCREDISPONGE                                                

CHEMICAL GUYS DIRT GUARD                                                       

GRIT GUARD UNIVERSAL PAD WASHER                                                       

MICROFIBER MADNESS INCREDIMITT                                             

GRIT GUARD BUCKET                                            

GYEON Q2M SMOOTHIE                                             

SAMOURAI BATERIJSKI RAZPRŠILEC 30L                                            

K2 GOBA ZA PRANJE VOZIL                                    

GTECHNIQ MICROFIBRE WASH MITT                                               

RAZPRŠILEC PROFI 25L                                                     

MICROFIBER MADNESS INCREDIPAD                                                    

MICROFIBER MADNESS CRAZY BAG S.M.                                                    

GYEON Q2M MITT                                                 

CHEMICAL GUYS HEAVY DUTY BUCKET                                                       

CARPRO MICROFIBER GLOVES                                                 

CHEMICAL GUYS CYCLONE DIRT TRAP                                    

GRIT GUARD WASHBOARD                             

K2 DVOSTRANSKA GOBA ZA PRANJE VOZIL 

GYEON Q2M WOOLIE                                             

PENOMAT / RAZPRŠILEC PROFI 25L                                         

Izjemno velika rokavica iz mikrovlaken za 
varno pranje vozil. Zaradi njene velikosti 
je primerna za pranje večjih vozil, prikolic, 
avtodomov, plovil,... Njena sestava 
preprečuje nastanek prask na površini, 
obenem pa je dovolj učinkovita, da 
odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo. 
Všita elastika na zapestju.

Profesionalna rokavica za pranje vozil. 
Izredno mehka ne poškoduje površine. 
Je vodoodporna, kar zagotavlja, da so 
roke vedno na suhe. Odlična je za pranje 
pozimi.

CHEMICAL GUYS BIG MOFO CHENILLE WASHMITT                                           ROKAVICA ZA PRANJE SINTETICA TOP                        
Krtača za pranje vseh vrst vozil. Opremlje-
na je s posebno vzdržljivimi ščetinami, ki ne 
poškodujejo vozila. Ročaj iz ergonomsko 
oblikovanega aluminija ima tudi nastavek 
za priklop na vodo.

K2 TELESKOPSKA KRTAČA                        
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Mehko, posebno oblikovano rezilo iz 
medicinskega silicija, ki ne opraska barve 
niti na najbolj občutljivih mestih. Deluje 
tako, da pomete vodne kaplje v trenutku 
in ne pušča sledi. Fleksibilno silikonsko rezilo 
se prilagaja obliki vozila. Artikel uporabljajo 
pravi profesionalci.

K2 HIDRO FLEXI BLADE                                             
Kompakten nastavek za pranje vozil s 
pomočjo vrtne cevi. Sestavljen iz letalske-
ga aluminija, nerjavnega jekla, fiberglasa 
ter prevlečen z gumo za večjo odpornost 
in boljši oprijem. Možnost nastavitve 
pršenja, od močnega curka do nežnega 
pršenja. Zelo odporen, tudi na udarce. V 
kompletu z nastavkom.

CHEMICAL GUYS FIRE HOSE NOZZLE                                                 

Krpa mikro profi 350 iz mikrovlaken in 
poliuretana poskrbi za odlično sušenje in 
čiščenje avtomobilske karoserije in avto 
stekel ter inox površin. Hitro vpije velike 
količine vode in mastne madeže. Bistveno 
bolj odporna kot navadna sintetična 
krpa. Na temnih vozilih (barvah) ne pušča 
sledov. Dimenzija krpe: 50 x 45 cm.

Specialna krpa za brisanje karoserije in 
stekel. Zaradi svoje fine strukture je še 
posebno primerna za čiščenje oz. brisanje 
steklenih površin. Vpojna in trpežna.

Ekstra debela mikrokrpa za maksimalno 
vpojnost vode. Gramatura krpe je 1200g/
m², s tem sodi v sam vrh mikro krp. Ni 
važno, koliko vode ostane po pranju na 
površini, Dry Me Crazy vpije vso. Mehki 
robovi, prešiti z mikro fibro preprečujejo 
nastanek prask tudi na najobčutljivejših 
barvah. Velikost krpe je 64 x 42 cm.

Vrhunska krpica za čiščenje stekel in 
ogledal. Posebna konstrukcija mi-
kro tkanine zagotavlja, da za seboj ne 
puščamo nobenih sledi. Krpo lahko 
peremo v stroju.

Ena izmed boljših krp za čiščenje stekel na 
trgu. Po uporabi za seboj pušča kristalno 
jasno steklo brez sledi. Narejena je enako 
kot klasične vafel krpe, le da ima tršo tek-
sturo, zaradi katere enostavno odstranite 
umazanijo. Robovi iz mikrofibre, katera 
preprečuje trganje vlaken. Velikost krpe je 
40 x 40 cm.

VELVEX KRPA                                         KRPA ALCANTARA                                            MICFORIBER MADNESS DRY ME CRAZY                                                 

PRO GLASS MICROFIBRA                                                

MICROFIBER MADNESS CLOUDBUSTER                                            

Izredno velika krpa dimenzije 66 x 43 
cm. Hitro absorbira in suši vse barvane in 
steklene površine. Ne povzroča poškodb 
in hologramov na površini. Svoje lastnosti 
zadrži tudi po dolgotrajni uporabi. Krpo 
izjemoma lahko peremo tudi v stroju.

Brisača za sušenje vozil ponuja
bistveno večjo vpojnost v primerjavi z
ostalimi brisačami iz mikrofibre ali
jelenovimi krpami. Kombinacija ultra
mehkega poliamidnega (30%) zgornjega 
sloja in trpežne sestave. Velikost krpe je 60 
x 60 cm.

Izredno velika krpa iz mikro vlaken velikosti 
60 x 60 cm je izredno mehka in vpojna. 
Prijazna do vseh površin in  odlično vpija 
vodo. Odlična je za brisanje karoserije, 
kakor tudi za poliranje in čiščenje notranjih 
delov vozila. Krpo peremo v stroju brez 
mehčalcev.

Krpa namenjena nanosu in odstranjevanju 
voskov, sealantov ali polirnih past. Z njeno 
gramatažo, ki znaša kar 800g/m², spada 
med najtežje mikro krpe v svetu detailinga. 
Popolnoma varna za uporabo, ne pušča 
nikakršnih prask. Mikro vlakna so na obeh 
straneh krpe enako dolga. Krpa ima pore-
zane robove. Velikost krpe je 40 x 40 cm.

Popolna mikro krpa za odstranjevanje 
ostankov polirnih past in olj. V nasprotju z 
ostalimi mikro krpami, Polish Wipe za seboj 
ne pušča ostankov past ter ne povzroča 
prask niti na najmehkejših lakih. Krpa je 
izjemno mehka, ima lasersko odrezane 
robove ter ima na eni strani daljša in na 
drugi krajša vlakna.

Crazy Pile je verjetno najtežja mikro krpa 
na trgu, ki nima robov in je narejena iz 1 
samega kosa mikro tkanine. Odlična za 
odstranjevanje voskov, ostankov polirnih 
past in sealantov. Lahko jo uporabljate 
tudi v notranjosti vozila. Primerna tudi za 
brisanja tekočih voskov in detailerjev. 
Velikost krpe je 40 x 40 cm. 

Profesionalna krpica za čiščenje stekel 
in ogledal. Posebna konstrukcija mi-
kro tkanine zagotavlja, da za seboj ne 
puščamo nobenih sledi. Krpo peremo v 
stroju.

Vafel krpa, zasnovana za brisanje vozil 
po pranju. Vpije velike količine vode, ne 
pušča sledi in prask na površini vozila. 
Primerna tudi za sušenje najobčutljivejših 
lakov. Velikost krpe je 60 x 90 cm. Krpo 
lahko po uporabi operete v pralnem stroju 
na 40°C, brez uporabe mehčalca.

Krpa iz supermehkih mikro vlaken je zaradi 
svoje svilnaste sestave izredno mehka in 
prijazna do površin. Zavoljo svoje puhaste 
strukture se ne lepi na površine. Izboljšana 
absorbcijska sposobnost zagotavlja 
izjemne rezultate. Primerna je za uporabo 
zunaj kakor tudi znotraj vozila. Velikost krpe 
je 60 x 40 cm., Teža: 500g/m2.

Zelo težka premium krpa namenjena 
brisanju avtomobilov po pranju. Je iz 
materialov najvišje kvalitete in je visoko 
vpojna. Robovi iz mikrofibre. 
Velikost 100 x 50 cm.

Najbolj inovativna brisača za sušenje 
vozil. Njena unikatna sintetična vlaka 
vpijejo ogromne količine vode. Največja 
prednost pred ostalimi krpami je svilnato 
gladko drsenje krpe po površini, površina 
pa je popolnoma suha. Ne pušča prask 
niti na najobčutljivejših površinah. Velikost 
krpe je 50 x 55 cm ali 70 x 90 cm. 

Semiš mikro krpica za nanašanje 
keramičnih premazov. Ker imajo krpice 
odrezane robove, odlično drsijo po 
površini in preprečujejo nastanek poškodb. 
Q2M Suede je odlična tudi za odstran-
jevanje zaščitnih premazov za stekla. 
Velikost krpice je 10 x 10 cm, 20 x 20 cm ali 
40 x 40 cm.

Unikatna rokavica za brisanje vozil 
po pranju. Sestavljena je iz najboljših 
materialov, ki jih pri Microfiber Madness-u 
uporabljajo za izdelavo premium krp za 
sušenje vozil. Brisanje pragov in platišč še 
nikoli ni bilo enostavnejše. Poseben trak v 
notranjosti preprečuje, da bi vam rokavica 
padla na tla. 

Večnameska mikro krpa s kratkimi vlakni. 
Primerna je za različne aplikacije, odlična 
za odstranjevanje keramičnih premazov, 
nanašanje sealantov, ali čiščenje površine 
z namenskimi sredstvi. Q2M BaldWipe la-
hko uporabljate tudi kot univerzalno mikro 
krpo pri notranjem čiščenju vozil. Velikost 
krpe je 40 x 40 cm.

Mehka krpa za brisanje in čiščenje. Izredno 
mehka in vpojna dimenzij 40 x 40 cm. Ne 
pušča sledi in ima izredni čistilni učinek. 
Priporočamo za čiščenje plastike, arma-
turnih plošč, pragov ali nanos sredstev na 
površino.

Ultra mehka krpa, zasnovana za uporabo 
na najmehkejših barvah. Je izjemno gosta 
ter nežna zato je primerna za brisanje 
keramičnih premazov in vseh vrst tekočih 
quick detailerjev ter sealantov. Lasersko 
odrezani robovi naredijo to krpo še 
varnejšo. Velikost krpe je 40 x 60 cm.

Debela krpa iz mikrofibre velikosti 60 x 40 
cm za brisanje, sušenje, nanos in odstran-
jevanje voskov in polirnih sredstev. Posebni 
robovi površino ščitijo pred morebitnimi 
praskami.

Alternativa za krpo Gyeon Q2M Waffle 
Dryer. Je zelo varna in učinkovita, vpije 
enormne količine vode. Njena največja 
prednost je ekstremna mehkoba - za-
gotavlja odlično vpojnost in drsenje po 
površini. Velikost krpe je 60 x 80 cm.

Ultimativna krpa za sušenje vozil. Narejena 
je iz izjemno vpojnih mikro vlaken, ki zagot-
avljajo hitro, učinkovito in predvsem varno 
sušenje vozil. Za seboj ne pušča nikakršnih 
sledi. Zaradi svoje strukture je odlična tudi 
za čiščenje stekel. Velikost krpe je 40 x 60 
cm ali 60 x 80 cm. 

Večnamenska rokavica za uporabo 
tako v notranjosti vozil, kot za nanašanje 
različnih voskov, detailerjev, sealantov,... 
Sestavljena je iz najboljših materialov, kat-
ere pri Microfiber Madness-u uporabljajo 
za izdelavo premium mikro krp. Poseben 
trak v notranjosti preprečuje, da bi vam 
rokavica padla na tla.

K2 SINTETIČNA KRPA ZA BRISANJE                                         

GTECHNIQ MF4 DIAMOND TOWEL                        

K2 MOLI                                       

MICROFIBER MADNESS SUMMIT 800                                                     

GYEON Q2M POLISH WIPE                                                 

MICROFIBER MADNESS CRAZY PILE                                                  

K2 OPTI                                                           

K2 QUADRA                                        

CARPRO BOA GREY                                             

MICROFIBER MADNESS WAVERIDER JR.                                             

GYEON Q2M SILK DRYER                                    

GYEON Q2M SUEDE                                                 

MICROFIBER MADNESS DRYING DIAMOND                                                     

GYEON Q2M BALDWIPE                                                    

K2 PINK                                                        

GYEON Q2M SOFTWIPE                                                  

K2 KING                                          

GYEON Q2M SOFT DRYER                                             

GYEON Q2M WAFFLE DRYER                                             

MICROFIBER MADNESS DUSTING DIAMOND                                         
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Carpro Polyshave mikrokrpa je unikaten 
produkt za odstranjevanje kontami-
nacije na površinah vozil. Odlična za 
pripravo vozila pred poliranjem. Izdelana iz 
tehnološko napredne polimerne gume.
Za večkratno uporabo. Enostavno spe-
remo in ponovno uporabimo. Nadomesti 
grobe plasteline.

Verjetno najbolj vpojna krpa za brisanje 
vozila na tržišču. Ena krpa vpije do 4 litre 
vode. Izredno velika saj meri kar 90 x 65 
cm in izredno debela saj je izdelana iz 
880 g/m2 materiala. Izredno mehka, in 
popolnoma varna za uporabo na vseh 
površinah. 

Penast premium aplikator, primeren za 
nanos keramičnih premazov na lakirane, 
plastične ali lakirane površine vozila.

Univerzalen aplikator za nanos voskov, 
sealantov ali različnih premazov. 
Kompakten ročaj iz trde pene preprečuje 
stik premaza z rokami zato le-te 
ostanejo čiste. Posebna oblika aplikatorja 
omogoča nanos premaza tudi po robovih 
površine. Primeren je za uporabo v 
notranjosti in zunanjosti vozil.

Profesionalni aplikator K2 PRO rumene 
barve je pripomoček za nanos vos-
kov, past in premazov. Nepogrešljiv 
pripomoček, saj ga lahko uporabljamo 
tako v notranjosti, kot zunanjosti vozila. 
Izredno trpežen.

Večnamenska mikro krpa za različne 
aplikacije v in na vozilu. Velikost krpe je 40 
x 60 cm. Je izredno mehka in ne povzroča 
prask. Primerna je tudi za čiščenje stekel. 
Krpa je na voljo v črni, sivi in rjavi barvi.

Aplikator iz 100% bombaža za nanašanje 
Gtechniq-ovih in ostalih coatingov.
Komplet vsebuje 10 aplikatorjev.

Inovativen aplikator za precizen nanos 
premaza za pnevmatike. Kompakten 
ročaj iz trde pene preprečuje stik premaza 
z rokami zato le-te ostanejo čiste. Posebna 
oblika aplikatorja omogoča nanos 
premaza tudi po robovih pnevmatike, brez 
da bi umazali platišče.

CARPRO POLYSHAVE                                          CHEMICAL GUYS WOOLY MAMMOTH                                   

GYEON Q2 BLOCK APLIKATOR                                                 

MTS APLIKATOR - RDEČ                                                 

K2 PRO APLIKATOR                                                  

CHEMICAL GUYS WORKHORSE                                             

GTECHNIQ AP1 APLIKATOR                                            

MTS APLIKATOR - ČRN                                            

Ultra mehka krpa za odstranjevanje 
zaščitnih premazov, quick detailerjev 
ali ostalih sredstev. Za seboj ne pušča 
nikakršnih sledi in ostankov sredstev. Ima 
ultra sonično odrezane robove zato je 
popolnoma varna za uporabo tudi na zelo 
občutljivih lakih. Velikost krpe je 60 x 40 
cm., Teža: 350g/m2.

CARPRO BOA ORANGE                                                 

Komplet dveh polirnih gobic iz mikrofibre. 
Gobice so primerne za obdelavo vozil z 
DA (ekscentričnim) polirnim strojem. Na 
voljo v grobi in fini izvedbi.

Trenutno ene izmed najnaprednejših 
polirnih gobic na trgu. Oblikovane so 
tako, da se praktično ne segrevajo in 
zmanjšujejo trenje med gobico in polirnim 
strojem. Na voljo v različnih trdotah.

Komplet belih aplikatorjev iz mikrofibre 
s priloženim ‘Gripper’ držalom. Gripper 
se pritrdi na aplikator s pomočjo velcro 
sistema. Primeren je za voskanje, čiščenje 
notranjosti ali nanose različnih premazov. 
Komplet vsebuje eno Gripper držalo in tri 
aplikatorje.

CarPro Wool Cutting Pad je groba 
polirna gobica, primerna za poliranje težje 
poškodovanih in trdih površin. Narejena 
je iz kratkodlake Japonske volne, katera 
zagotavlja velik odrez. Gobica ima
sredinsko luknjo za lažje in hitrejše
centriranje ter bistveno boljše hlajenje.

Največkrat lahko najmanjši detajl naredi 
vso razliko. Aplikator, prekrit z gosto mikro 
fibro, s priročnim žepom za roko, omogoča 
hitro, enostavno in varno nanašanje 
coatingov. Aplikator ima premer 8 cm in 1 
cm debeline.

Penaste polirne gobice v treh trdotah. 
Na polirni stroj se pritrdi s pomočjo ‘ježka’. 
Gobica je primerna za uporabo na vseh 
vrstah polirnih strojev.

Srednje groba polirna gobica za odprav-
ljanje srednje velikih in lažjin nepravlinosti 
ter prask z lakiranih površin. Konusna oblika 
zagotavlja varno delo in prepečuje stik 
polirnega nastavka s površino. Primerna 
je za uporabo z DA in rotacijskimi polirnimi 
stroji. 

Izjemno kvaliteten aplikator iz mikrovlaken 
za nanos različnih voskov, sealantov ali 
premazov za plastiko in usnje. Penasta 
sredica aplikatorja omogoča dober
oprijem. Aplikator nima šivov ali ostrih 
robov ter tako preprečuje nastanek prask. 
Na voljo v črni ali sivi barvi.

Idealna gobica za hitro pridobivanje sijaja 
in odpravljanje srednje velikih nepravilnosti 
ter prask. Idealna je za enostopenjska poli-
ranja. Spodnja plast gobice je narejena 
iz 1cm trde pene, zgornji sloj pa iz 1cm 
dolgih mikro vlaken. Primerna za uporabo 
z ekscentričnimi polirnimi stroji.

Nepogrešljiv pripomoček za odstranjevan-
je zračne rje, smole, katrana, odvečne 
barve in ostale kontaminacije z laka vozila. 
V nasprotju s polirnim plastelinom je lak 
očiščen bistveno hitreje in z manj truda.  
Narejen je iz kvalitetne polimerne gume. 
Primeren ja za uporabo z DA polirnimi stroji.

Penast aplikator za nanašanje voskov, 
sealantov ali različnih premazov. Narejen 
iz ultra mehke pene, katera preprečuje 
nastanek prask. Poseben hexlogic vzorec 
omogoča boljšo razporeditev sredstva po 
celotni površini aplikatorja. Zadnja stran iz 
goste pene ne vpija tekočin, kar
zagotavlja čiste roke med nanosom.

Fina polirna gobica, narejena iz dveh 
plasti različno goste pene, katera ohranja 
maksimalen kontakt na površini. Ima zelo 
majhen odrez. Konusna oblika povečuje 
stabilnost in omogoča večji nadzor na 
ukrivljenih panelih ter robovih. 

Ultra fina polirna gobica, ki zagotavlja 
enakomeren nanos zaščitnih premazov 
Menzerna Power Lock in Liquid Carnauba 
Protection. Na polirni stroj se pritrdi s 
pomočjo ‘ježka’. Gobica je primerna za 
uporabo na vseh vrstah polirnih strojev.

Garnitura polirnaga plastelina. V kompletu 
so 3 kosi plastelina. Primreno za začetnike 
kakor tudi profesionalce. Uporabljamo 
jih v kombinaciji z lubrikanti ali celo vodo. 
CarPro plastlin lahko uporabljamo na vseh 
trdnih površinah. 

Ročni aplikator za poliranje in čiščenje 
steklenih površin. Zelo primeren za
uporabo s polirno pasto CarPro CeriGlass. 
Polirna površina je narejena iz 100% 
kalibrirane volne, debeline 4,5mm.

Fin, kemično odporen plastelin za odstran-
jevanje zračne rje, smole, katrana in ostale 
kontaminacije z vseh zunanjih površin vozil. 
Površina po čiščenju ponovno postane 
popolnoma gladka. Gyeon Q2M Clay 
je primeren za redno uporabo, tudi na 
občutljivih površinah. Masa: 100g

Visoko kakovosten plastelin proizvaja-
lca ValetPRO. Na voljo v srednje drobi 
(modra), grobi (oranžna) in fini (rumena) 
varianti.

Penast aplikator za nanašanje rezličnih 
premazov na vinil, črno plastiko, gumo 
in pnevmatike. Poseben hexlogic vzorec 
omogoča boljšo razporeditev sredstva po 
celotni površini aplikatorja. Zadnja stran iz 
goste pene ne vpija tekočin, kar zagotav-
lja čiste roke med nanosom. 

135mm

155mm

180mm143mm  165mm

130mm

140mm 150mm

76mm  135mm  

180mm

MEGUIAR’S MICROFIBER POLIRNE GOBICE                                         

CHEMICAL GUYS HEX-LOGIC POLIRNE GOBICE                                

CHEMICAL GUYS GRIPPER 3/1                                                     

CARPRO WOOL RING PAD                                                

GTECHNIQ AP2  APLIKATOR                                               

MENZERNA POLIRNE GOBICE                                                         

CARPRO POLISHING PAD                                             

CHEMICAL GUYS WORKHORSE APLIKATOR                                            

CARPRO MF CUTTING PAD                                    CARPRO POLYSHAVE PAD                                                 

CHEMICAL GUYS BLUE CROSS LINKED APLIKATOR

CARPRO GLOSS PAD                                                    

MENZERNA WAX FOAM PAD                                                        

CARPRO 3 CLAYBAR SET                                                  

CARPRO CERIGLASS APLIKATOR                                        

GYEON Q2M CLAY                                             VALETPRO CLAY                                             

CHEMICAL GUYS WHITE CROSS LINKED APLIKATOR                                         
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Čopič, idealen za čiščenje platišč, vijakov, 
okoli kljuk in oznak, tečajev in ostalih težko 
dosegljivih mest. Lahko pa ga upora-
bljate tudi v notranjosti vozil za čiščenje 
armaturnih plošč in rež ventilatorjev. Nežne 
ščetine ne povzročajo nikakršnih prask.

Krtača s trdnimi ščetinami za čiščenje 
sedežev in ostalih tekstilnih površin, ki jo 
pritrdite kar na vrtalni stroj. Odlična je 
za krtačenje pred globinskim čiščenjem 
in čiščenje tepihov. Ščetine so kemijsko 
odporne. Premer 150mm. Na voljo v trdi, 
srednji in mehki izvedbi.

Čopič z mehkimi merjasčevimi ščetinami je 
odličen pripomoček za čiščenje notranjo-
sti vozil. Primeren je za čiščenje in odstran-
jevanje prahu z vseh težje dosegljivih 
mest kot so reže zračnikov, gumbi, LCD 
zasloni,... Ni primeren za uporabo na 
zunanjih površinah vozil.

Čopič z mehkimi merjasčevimi ščetinami je 
odličen pripomoček za čiščenje notranjo-
sti vozil. Primeren je za čiščenje in odstran-
jevanje prahu z vseh težje dosegljivih 
mest kot so reže zračnikov, gumbi, LCD 
zasloni,... Ni primeren za uporabo na 
zunanjih površinah vozil.

Krtača za čiščenje sedežev in ostalih 
tekstilnih površin, ki jo pritrdite kar na polirni 
stroj. Odlična je za krtačenje pred globins-
kim čiščenjem in čiščenje tepihov. Ščetine 
so kemijsko odporne. Premer 150mm.

Komplet dveh luksuznih detailing čopičev. 
Čopiča sta narejena iz izjemno kvalitetnih 
merjaščevih dlak, ki so z epoksijem pritrje-
na na trden lesen ročaj. Ročno izdelana 
v Angliji. Pakirana sta v lični škatlici in sta 
zelo primerna tudi kot darilo za vsakega 
avtomobilskega navdušenca. 

Zaščitni predpasnik iz vaflaste mikrofibre je 
namenjen za varno delo, saj zaradi svoje 
mehke površine učinkovito ščiti površine 
pred morebitnimi poškodbami pri poliranju 
ali čiščenju vozil. Globoki žepi  omogočajo 
hranjenje pripomočkov. 

Inovativen dizajn omogoča dosego tudi 
težje dostopnih mest. Izredna kvaliteta in 
ugodna cena.

Odlična krtačka za čiščenje usnja. Njene 
ščetine so ravno prav mehke, da ne 
poškodujejo usnja, a ga hkrati temeljito 
očistijo.

EZ Detail Brush je verjetno najboljša krtača 
za čiščenje platišč, kar ste jih kadarkoli 
imeli. Dolžina krtače je 32cm. Zas-
novana je za hitro in učinkovito čiščenje. 
Omogoča nežno čiščenje platišč vseh 
velikosti in oblik. Posebno oblikovane 
najlonske ščetine brez praske očistijo še 
tako občutljiva platišča.

FUR EATER je revolucionaren nastavek za sesalce. Z 
njim enostavno odstranite dlake iz vašega avtomobila, 
sedežne, odej, oblek, itd. 

Izjemno vzdržljiv čopič s plastičnim 
ročajem, odporen na vse vrste kemikalij. 
Primeren je za čiščenje platišč in pnevma-
tik. Ne povzroča prask in ostalih poškodb 
površine. Velikost čopiča je #22, premer 
ščetin je 30mm.

Big EZ Detail Brush je verjetno najboljša 
krtača za čiščenje platišč, kar ste jih 
kadarkoli imeli. Dolžina krtače je 46cm. 
Zasnovana je za hitro in učinkovito 
čiščenje. Omogoča nežno čiščenje platišč 
vseh velikosti in oblik. Posebno oblikovane 
najlonske ščetine brez praske očistijo še 
tako občutljiva platišča.

# #

#

16 3

22

VALETPRO LARGE SOFT BRUSH                                         

CHEMICAL GUYS  DRILL BRUSH                                           

VALETPRO SOFT DASH BRUSH                                             

EZ DETAIL BRUSH GO 410MM                                            CHEMICAL GUYS CARPET BRUSH                                    

AUTO FINESSE HOG HAIR DETAILING BRUSHES                                                 

POORBOY’S WORLD PREDPASNIK                                               

VALETPRO UPHOLSTERY BRUSH VP                                               VALETPRO LEATHER BRUSH                                             

EZ DETAIL BRUSH MINI 320MM                                             

FUREATER                                                                                                                 

VALETPRO CHEM RESISTANT BRUSH                                             

EZ DETAIL BRUSH BIG 460MM                 

Ultra varna, kvalitetna krtača iz mikro vlak-
en, zasnovana za efektivno čiščenje vseh 
vrst aluminijastih platišč. Nežna obenem 
pa zelo učinkovita rešitev za entuziaste in 
profesionalne detailerje. Q2M WheelBrush 
je narejena iz enakega materiala kot 
rokavica za pranje Gyeon Q2M Smoothie. 
Krtača je na voljo v dveh velikostih.

GYEON Q2M WHEELBRUSH                                             

Profesionalni ekstrakcijski čistilec. Izdelan je iz kvalitetne 
plastike in aluminija ter opremljen z inox spojkami. Pros-
tornina rezervoarja za odpadno vodo je 22L, rezervoarja 
za čistilo pa 4,3L. Fakir 9800 S lahko s priloženo vrečko 
uporabljate tudi za suho sesanje. 

Starmix NSG 1420 HG je profesionalni sesalnik za suho in 
mokro industrijsko sesanje. Odličen je za sesanje vozil. 
Majhen in robusten, z izjemno močjo sesanja. Dobavljiv z 
vsemi priključki, potrebnimi za enostavno delo.

Kompaktni ekstrakcijski sesalec za globinsko čiščenje 
vseh tekstilnih površin. Ima odstranljivo posodo za de-
tergent, volumna 7L. Volumen rezervoarja za odpadno 
tekočino je 22L. Ima ločeni stikali za sesanje in pumpo za 
doziranje detergenta.

TS 714 RTS je nov izdelek iz Starmix-ove linije sesalcev za 
suho sesanje. Ponaša se s 1250W motorjem in zelo tihim 
delovanjem. Ima veliko stikalo, kar omogoča tudi izklop 
z nogo. Opremljen s štirimi gumiranimi kolesi in zaščitno 
gumo okoli sesalca. Tehta le 5 kilogramov, volumen je 9L. 

Profesionalni, ekstrakcijski sesalnik za globinsko čiščenje. 
Primeren je za najzahtevnejše uporabnike. Odlikujeta 
ga dva ločena 1200W motorja ter ogromen rezervoar 
za umazano vodo. Zaradi velikih koles je popolnoma 
enostaven za premikanje. 

Profesionalni robustni sesalnik Starmix GS 2078 PZ je na-
menjen za prave profesionalce. Trije motorji zagotavljajo 
izredno veliko sesalno moč. Robustna kolesa zagotavljajo 
odlično mobilnost, konstrukcija iz nerjavne pločevine pa 
obstojnost in odpornost. 

SESALNIK FAKIR 9800 S                                                 

SESALNIK STARMIX NSG UCLEAN 1420HK                                                

SESALNIK GHIBLI M 7 P 1300W                                                  

SESALNIK STARMIX TS 714 RTS                                                  

SESALNIK IPC SOTECO GENIUS 650                                             

SESALNIK STARMIX GS 3078 PZ                                             
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Bendel C-3855 je mini pnevmatska polirka, 
primerna za poliranje luči ali težko dos-
topnih mest. Narejena je iz trpežne plastike 
in aluminija. Nastavljivi obrati. V kompletu 
je poleg polirke tudi 75mm velcro nas-
tavek za polirne gobice, viličasti ključ za 
nastavek in hitra spojka. Kompatibilna s 
Flexipads 80mm Coolshine gobicami.

Rokavice Defender Black Box so izredno 
močne in odporne rokavice izdelane iz 
nitrilne gume, obogatene z vinilom de-
beline 1,5 mm. Rokavice so ne pudrane. 
Primerne za delo z kemikalijami in ostalimi 
agresivnimi mediji. Na voljo so v različnih 
velikostih.

3M modri maskirni trak širine 19 mm ali 
36mm in dolžine 50 m, ki se zanesljivo 
prilepi tudi na plastiko, je namenjen 
posebnim izzivom. Trak je tudi vodotesen 
in odporen na vlago. Odlično obstojen 
tudi na vseh okroglinah. Primeren je tudi 
za infrardeče sušenje in sušenje v peči do 
110° C. Odporen na topila in vodo.

Zaščitne rokavice Sir Forma so močne in 
odporne rokavice za enkratno uporabo 
izdelane iz lateksa AQL 1,5. Rokavice so 
rahlo pudrane in s teksturo na zunanji 
strani za boljši oprijem. Odporne na večino 
kemikalij in so primerne za delo s kemikali-
jami ter ostalimi agresivnimi mediji. Dolžina 
rokavice je 30 cm. 

Močne modre nitrilne rokavice za en-
kratno uporabo. Primerne so za različna 
dela. V zavoju je 100 kosov. Na voljo v 
različnih velikostih.

BENDEL C-3855 MINI POLIRNI STROJ                                            

ROKAVICE DEFENDER BLACK BOX                                         

3M MODRI MASKIRNI TRAK                                           

ROKAVICE FORMA                                             

ROKAVICE NITRIL                                                                      

Nepogrešljiv pripomoček za čiščenje no-
tranjosti vozil. Deluje s pomočjo Tornador 
tehnologije na stisnjen zrak. Nastavek 
pritrdite na cev sesalca in priskrbite 
dovod zraka. Primeren je za čiščenje 
najtrdovratnejše umazanije, živalske dlake, 
težko dostopnih mest,... 

Profesionalna čistilna pištola za čiščenje 
vozil, kamionov, avtobusov, plovil, letal 
ter tudi za industrijsko in stavbno čiščenje. 
Rotacijski del je opremljen z zatesnjenimi 
krogličnimi ležaji, kar preprečuje oksidacijo 
in posledično okvaro pištole. Zasnovana je 
tudi za delovanje z manjšimi ali prenosnimi 
kompresorji, zadostuje že 4.5 bar.

Čistilna pištola PERFEKTOR je idealni 
pripomoček za čiščenje notranjosti avto-
mobila, armaturnih plošč, prezračevalnih 
kanalov, prostor med sedeži avtomo-
bila, odlagalna mesta itd. Uporaba je 
lahko suho pihanje ali čistilnimi sredstvi. V 
kompletu je posebna ščetka, ki še izboljša 
čiščenje in znatno poveča učinkovitost.

Čistilna pištola, zasnovana na Tornador 
tehnologiji čiščenja vozil. Primerna je za 
hitro in učinkovito čiščenje težko dostopnih 
mest kot so ventilatorji, armaturne plošče, 
reže,... Uporablja se jo lahko tudi za 
čiščenje in izpihovanje rezervnih delov. S 
pomočjo tornador efekta odstranjuje tudi 
najtrdovratnejšo umazanijo. 

Izredno učinkovita in ekonomična pištola, 
robustnejša in trpežnejša od konevncio-
nalnih tornador čistilnih pištol, saj ima 
namesto plastične rotirajoče se cevke 
vgrajeno aluminijasto cevko. Pištola ima 
v kompletu še eno trobento/nastavek s 
krtačko, s katero smo pri svojem delu še 
intenzivnejši. 

Sesalni nastavek s katerim omogočite 
čistilnima pištolama Tornador Black Z-020S 
in Classic Z-010S možnost odsesavanja 
umazanije. Nastavek enostavno namestite 
na Tornador pištolo ter mokri ali suhi 
sesalec, čiščenje nato postane hitrejše 
in učinkovitejše kot kadar koli. Montaža 
nastavka je hitra in enostavna.

Pnevmatska čistilna pištola, ki atomizira 
in zavrtinči čistilno tekočino pod visokim 
pritiskom. Pištolo lahko uporabljate v 
kombinaciji s čistilom ali samo z zrakom, 
odvisno od površine. Posebno oblikovana 
trobenta ustvarja t.i. ‘tornado’ efekt, ki 
dvigne umazanijo iz najumazanejših mest. 
Ostanek nato enostavno obrišete.

ROTADOR BEAST Z-017                                       

TORNADOR BLACK                                                                                   

K2 PERFEKTOR                                                  

TORNADOR BASIC                                            

K2 PERFEKTOR BLACK                                                   

ROTADOR Z-300                                        

TORNADOR CLASSIC                                         
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Prijeten osvežilec zraka za namestitev na 
ventilacijsko režo. Na voljo v dveh nev-
padljivih vonjih.

Osvežilec zraka na bazi parfuma, oprem-
ljen s priročnim razpršilcem. Nevtralizira 
neprijetne vonjave in povrača prijeten in 
svež vonj v vašem vozilu ali prostoru. Zaradi 
njegove priročne velikosti, ga imate lahko 
vedno pri roki. Na voljo v vonjih: jagoda, 
vanilija, fahren in limona.

Avtomobilski osvežilec zraka z razpršilcem 
za vse, ki cenijo eleganten slog. Prefinjena 
dišava K2 Cosmo nevtralizira in absorbira 
morebitne neprijetne vonjave. Notranjost 
vozila napolni z dolgotrajno in prijetno 
aromo. Na voljo v štirih različnih vonjih: 
New Car, Ocean, Limona in Vanilija.

Osvežilec premium kvalitete, saj traja 
kar 90 dni. Skrbno izbrani izvlečki arome 
prepojijo lesni pokrovček osvežilca, le ta 
pa zagotavlja prijeten in ravno prav
intenziven vonj v vozilu. Na voljo je v 
različnih vonjih.

Premium osvežilec zraka primeren za 
vsako vozilo ali prostor. V prosojni vrečki 
pakirana fina odišavljena zrnca prepojena 
z aromami, ki dolgotrajno zagotavljajo 
prijeten in svež vonj. Na voljo je v različnih 
vonjih: jagoda, zeleni čaj, ocean, sweet 
candy, vanilla, limona, new car.

Profesionalni osvežilec zraka z zelo 
intenzivno aromo. Primeren za uporabo v 
vozilih, plovilih, letalih, prostorih,... Skrbno 
izbrana mešanica vonjev napolni prostor 
z dolgotrajnim in aromatičnim vonjem po 
limoni, jagodi, vaniliji in fahren.

Komplet osvežilcev zraka K2 Vento v unikatnem pakiranju. Osvežilci zraka so pakirani v pvc krogli. Primerno za pralnice, 
podjetja, salone in ostale uporabnike. Osvežilci so vedno na svojem mestu. V eni enoti je 64 osvežilcev različnih vonjev.

Osvežilec zraka za vozilo v obliki stereo 
zvočnika. Vložek prepojen z aromo 
poskrbi, da se v notranjosti vozila sproža 
prijeten vonj. Primeren za vsa vozila z 
ravnimi zračnimi režami, saj osvežilec 
enostavno pritrdimo na zračnik. Na voljo v 
različnih vonjih.

Papirnat osvežilec zraka - obešanka, ki 
prinaša svežo aromo po svežem sadju. 
Na voljo je v različnih vonjih: pomaranča, 
kokos, češnja, breskev in jabolko.

8ml

64 x 8ml

K2 SUPREMA                                            

K2 MISSTY                                            

K2 COSMO                                         

K2 VENTO                                                      

K2 ROKO                                            

K2 DEOCAR                                             

K2 VENTO SPHERE                                                                                          

K2 STEREO                                                

K2 FRUTTI                                                                        

Izberite svoj vonj! Izberite svojo obliko! Na voljo kvalitetne 
dišave različnih proizvajalcev.

50ml

30ml

700ml

Osvežilec zraka za vozila moderne oblike. 
Deluje s pomočjo membrane, ki v vozilu 
zagotavlja prijeten in ravno prav močan 
vonj. Pritrdimo ga enostavno - na zračne 
reže vozila. Deluje dolgotrajno. Na voljo v 
različnih vonjih.

K2 VIVA                                                
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Sodobna klasika. Mon Areon je sodobna 
zbirka osvežilcev zraka. Lep dizajn in 
skrbno izbrane dišave izvabijo občutek 
čistosti, svežine in udobja. Na voljo v vonjih 
black crystal, bubble gum, coconut, 
mojito in vanilla choco. 

Premium osvežilec zraka primeren za 
vsako vozilo ali prostor. 100% Organsko 
polnilo je prepojeno z izbrano aromo, ki 
zagotavlja prijeten in svež vonj do 60 dni. 
Dišava je v kovinskem lončku s skrbno 
oblikovanimi odprtinami za optimalno 
doziranje vonja. Vonji: Fahren, Limona, 
Vanilla, Ocean

Elegantna oblika in vrhunska dišava so 
lastnosti te linije osvežilcev zraka. Zasnovan 
in oblikovan za ljudi s prefinjenim okusom. 
Na voljo v treh prijetnih vonjih: gold, 
platinum in silver.

Osvežilec zraka prijetnega in 
dolgotrajnega vonja. Poskrbi za prijetno popestritev v vašem vozilu ali prostoru. Na voljo različni vonji.

Visoko kvaliteten izdelek po prijazni ceni. 
Narejen je na vodni osnovi ter vsebuje 
odstranjevalce neprijetnih vonjav in neu-
tralizatorje. Osvežilec lahko uporabljate 
tudi kot parfum pri globinskem čiščenju 
vozil. Ima prijeten vonj po jabolku, češnji, 
pina coladi, jagodi, vaniliji in usnju.

473ml 

AREON MON                                                

K2 MAXO                                             

AREON SPORT                                    

AREON KEN                                                                                                 

POORBOY’S AIR FRESHNER                                                   
Najbolje prodajan osvežilec zraka. 
Popolnoma naraven in na vodni osnovi 
ne pušča madežev. Traja do 5 krat dlje od 
navadnih osvežilcev. Deluje s pomočjo 
naravnih encimov, ki odstranjujejo nepri-
jetne vonjave in ravno tako preprečujejo 
nastajanje novih. 14 vonjev!

Osvežilec zraka za avto California ima 
oznako Eco izdelka, saj je biološko razgra-
dljiva in jo je možno reciklirati. Izdelana 
je iz nestrupenih dišečih olj brez hlapljivih 
organskih primesi. Vsebina je narejena 
iz 100% organskih snovi. Dišava oddaja 
prijeten vonj najmanj 60 dni. Na voljo v 
različnih vonjih.

Sliders osvežilci so narejeni iz čistih 
aromatičnih olj, ki dišijo več mesecev. 
Priročna embalaža omogoča, da 
osvežilec lahko postavite kamor koli. 
Z uporabo Sliders osvežilcev postane 
potovanje prijetnejše. Na voljo v različnih 
vonjih. Obstojnost osvežilca je cca. 60 dni. 

Komplet treh premium obešank za 
uporabo v vozilu, plovilu, doma ali v 
pisarni. Vsak osvežilec zagotavlja prijeten 
vonj kar 45 dni. Zaradi zanimive oblike je 
osvežilec prijetna popestritev prostora. Na 
voljo v različnih vonjih.

Kvalitetni osvežilci zraka v obliki supergice. 
Prijetno odišavljene. Na voljo v treh vonjih: 
Black Crystal, Vanilija, Žvečilka.

473ml

CHEMICAL GUYS SCENT                                    

MR&MRS CESARE                                                                                                                                                   

CALIFORNIA SCENTS                                                   CALIFORNIA SCENTS SLIDERS                                  CALIFORNIA SCENTS PALMS 3/1                                  

AREON FRESH WAVE                                      

Barviti, prilagodljivi in neverjetno dišeči 
mali prijatelji, ki širijo veselje v vašem vozilu. 
Za razliko od večine osvežilcev zraka, je 
tukaj dišava implementirana v osvežilec. 
Le nastavite ga na ventilacijsko režo. Vonji: 
orange energy, fresh air, green citrus, yel-
low vanilla, red pepper mint, pastel pink 
silky rose in pastel green anti tobaco.
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