
,í(t0 YOzlDu
Přsdnylí

Ahivní čhlii rófků
Akliv hlgrnreiníga / Vhodný pro všechny druhy róíků, účinné čištění i n0 hůře pří§lupný(h ínísl€th,

npnh<nhrrip lrv<plinv npilnrlnú n.n h-,|^"; t"r""ř" l"L ^,,-" " "l"d

l0l l395 l395
,{ 3375 3375

lislič pro vniřní proslo4

a nrn nřarlm.rí
Vor- unrl lnienrďnlgď r0l l1n, l1n,

ls 3003 3003
0dstruňovoč oďoltu lrrronriv lger-Irrtírner Pro odďronění oleiovýth o moslnýó neřktol včelně zofurdlé šoínv. l0 2035 2035
univenólní čistití

^Yí^,^..-l.
ilo.ítd.iúidi l hlirfu ln.iir;n [fektivní, vysoce konren|rovoný olkolický příprovek beI obsohu llTA pro předmyti

vnidn| n řiitĚní ipiirh intpriórr'r n nrn rellrnvnrr nřínrnvrr vnriíol

ln ll{í ll§6
25 2500 2§Íln

lntendv AUc§hmpoo
906 l§l

0UlOsOmpOn
lesklých povrchú.

10 ll71 1177

15 7728 2128
Hmolo no řištění lokl Ahiv Rclnloonoi.l(nao zoiišíuie důklodné wčišřní loku ořed nonóšenín oolitlry 200 o l l28 l l28
0dírOňovoč §ilikonU

o vosků

llothíeioungs §ilikoř ond
. War}tmÉqn* Studený čhtič bez obsohu hologenů s dobrým odpořovdním. l0l 2694 2694

PICl o YOzlDu
lrtylí o d§t6ní

inteíióíu

:ktiř pro vnitřni proslor]

o pro předmy!í

l0l l382 l382

15l 3003 3003

lnl€nlivní ik|ič skel lilrn§iy §óďbdr.nciíigcí Speciólní čhtkí příprovek ie vhodný pro všechny skleněné plochy o okno z llexkklo l0l t§l n{,
l^L""""ó " 1,|"JLá .^,,-L,, 25 177s 117s

Péče o lesk pro rnolor

n &nlrnit

lnlenslv If, otonlurr und
(o&ailolanr

0rhronný o ošetřuiící příprovek no polymerovó bózi pro všethny ploď. o pryž. díly

ve vniťním prosloru yozidel o oro celý motoroni oroslor.
l0l 25l1 2571

čiíii lexflií 0 č0lounění |r!q$|'v lcíil- und Polsl*reinigc
Pro použiií mOnudlní 0 ve všech typeth extoktorú pro efehivní řišlění vnitřnkh

oroslorů vozidel
l0l l04{ l04{

.islici příprovek s lesken lnlcndt Glmzďnigel
Spetiólní ik|kí příprovek urřený k šetrnému iištění vierh povrrhů v interiéru i

cxlcriárrr vnrirlel
l0l lll0 lll0

ČištěniOpóřeOkůži lntcnslv tedcrf f, ege nlilonírC
Pro osvěžení o konzeryoci hlodiýth o perforovonýclr moleridlů z kůže no sedodlecfr

v outerh oood
6xll 4344 l24

Plčl o vozlDlA
tttyío fiiřní

inleíótu

lntenzivní péče o plosty lntonrtt honiun|(únrBloff pf, cgr

Vysoce eíektivní ošelřuiící produkt no bózi různých rozpoušlétích Iólek o

rorios.ňuiicíth dožek.,le určen pro péči o všechny vněiší plostové o pryžové díly no

vnlirlll
l0l 3179 3l 79

Péče o pryž o

vněiiínln<fu

lntelďv Gunmi und íunrtstoíí. "í-"
Pro péři o všerhny vněiši plostové o pryžové díly no vozidle. l0l 2290 2290

tislkí pěno

n0 oneumofikv
Hochlďstungs Rďen-§thoum thlití o ochronný příprovek pro všechny lpy pneumolik. órl()0ml l440 240

lešfití p0slo
Hothleislungs lnlen§r§thtCfu olilul

dlilonírei
Příprovek umožňuje rythlou regeneroti zvěkolýrh lokú, od§tíOňuis hluboké

škrribonrc o efektivně nrlrřnňtrln nn<třilr hnm
órl l 5532 971

polituro bez silikonu
Hodrlď;tungs §drlutlpofíut tiníth

silikolÉď
Připrovek umožňuie rychlou legeneroci wětrolýth lokú, odstoňuie hluboké

ikróbonte o efektivně odshnňuie nostřik horu
óxll 5532 922

0chronnó polituro

hrr <ililrnnrr

}lothlclrtung Vadcgolung
dlilnnfrď Pro všechny melolkké o borevné ndtěry, čkíí o konzewuie v |ednom. óxl] 3552 592

politura se silikonem l::j:ť":*J*ť,T: Pro všechny metolkké o borovné nótěry, řklí 0 konreruuie v iednom. óxll 3552 592

0chronnó polituro

se silikonen
Hoóloilung §púhYcrslegelong

Produkt douží k čišlčni, péči, konzervoti o zušlethřní všerh hlodkých o lokovonýth

povrchú, ioko ie sklo. chrom o hlodké olostv
óx4{)0ml l704 284

Píčl ovozlDu
Doplňky

Jlěrko mikrovldkno 40 x

40 rm 300 n,/n2
tltloíosrtuth ftoft, 300 ďrn2 utěrko mikrovlókno lkr 50 50

Jlěrko mikrovlúkno 40 l
40 m.280 o/m2

tilrofusorlu& Proft, 280 ýn2 pro dokonqlé surhé i mokré čištěni Ik l5 l5

utěrko mikrovldkno,

plyš, 40 x 40 tm, 400
tihoft scrtuth hoft, pludr U$rko mikrovlókno plyš l lts 125 125

lloubo no kokpit řernó (o*pítrtlnromn xlrworz
0odolnd procí houbo no nonóšení příprovků pro ošetření plmtů o pryže, oboneni či

osvěžení kúie, tónovúní plostů, nonóšení poliful 0 vosků
lk 3l 3l

lešŤicí kotouč měkký,

vnílp

pgllrsómmn roi iúwor'
amafirlr leilití kotouč měkký, černý vofle lks 291,5 291.5

lešlkí kolouč slřední

'l,,Éú 
h|ndLú

Policlrówornn niqlluil, gclb g|Oil lešlki kotouč s olevřenými buňkorni o střední tvrdostí lks 271.,5 211,5

lešlkí kolouř lvrdý,

ornninri lrlnrllÝ
Pollei*|rvronn hm, oígong€, lllft l,eitkí kotouč lvrdý, oronžory, hlodký llc 29l,5 29l,5

leíkí kotoui měkký,

hílú vdfl.
Policrerlrwonn wďó, wďss

arutf,lh lešlkí kotouč měkký, bilý. voíle lls 797,5 291,5

Lešticí kolouč, ovií

rouno. bíló boryo
Polieipcd bnrrloll Velikost 80mm lks 222,5 272,5

le§ki kotoui ovří
Policrporl hmrnloll velikoí ló0 mm lks 341,5 34l,5

leš|kí kolouř, ovči

rouno, bílri boryn
Poli§POd lúilníGll Vellkost 200 mm lks 427,5 422,5


