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Opis produktu Indeks
Wlk.

Opak.
Cena

netto    
Zalecane

Rozcieńcz.

Płyny usuwające zanieczyszczenia drogowe, do czyszczenia
wysokociśnieniowego, odtłuszczające.

Delta Force Plus NANO – koncentrat płynu usuwającego 
zanieczyszczenia drogowe i odtłuszczającego nowej 
generacji. Bardzo wydajny o szybkim działaniu. Pozostawia 
na powierzchniach czyszczonych „woskowe” wykończenie i 
połysk. Zapewnia łatwe odprowadzenie wody z czyszczonej 
powierzchni.

10505NEW

10525 NEW

105200 NEW

5 L

25 L

200 L

95,00

384,00

2959,00

Od 1:12
do 1:30

Insect Remover - Specjalistyczny środek do usuwania 
owadów  ze wszystkich typów pojazdów: ciężarówek, 
samochodów osobowych, autobusów, pociągów itp. 
Do zastosowania na wielu powierzchniach: czyści 
zabrudzenia z  powierzchni lakierowanych, szkła, plastiku i 
innych elementów zewnętrznych.

13705 5 L 83,00 1:3

Water Softner – wysokiej jakości, płynny zmiękczacz wody 
zapobiegający osiadaniu kamienia na częściach maszyny 
myjącej. Zwiększa skuteczność detergentów w twardej 
wodzie.

12305 5 L 85,00

Gotowy do
użycia

(nalewamy
koncentrat do

zbiornika)
Lift Fall – płyn do usuwania zanieczyszczeń 
atmosferycznych i innych osadów typowych dla terenów 
uprzemysłowionych

13305
13325

5 L
25 L

113,00
495,00

Gotowy do
użycia

Środki do ręcznego czyszczenia części zewnętrznych
  Powierzchnie lakierowane.

Auto Shampoo – skoncentrowany szampon samochodowy 
do mycia ręcznego i maszynowego

11005
11025

5 L
25 L

64,00
279,00

Od 1:50
do 1:100

Profile Wash & Wax Shampoo – koncentrat szamponu i 
wosku do mycia ręcznego. Czyści i nabłyszcza powierzchnie 
lakierowane.

94505
94525

5 L
25 L

94,00
395,00

1:150

Tar & Glue Remover – płyn do usuwania smoły, nalepek, 
masy uszczelniającej, pozostałości wosków itp.

11105  5 L 179,00
Gotowy do

użycia
Clear-OFF - Nowa Generacja – środek do usuwania smoły, 
nalepek z powierzchni lakierowanych i z elementów 
plastikowych – BEZPIECZNY DLA PLASTIKÓW  

14305 5 L 175,00
Gotowy do

użycia

    Felgi aluminiowe i stalowe.

Super Alloy Wheel Cleaner – kwasowy płyn do usuwania 
nalotów z klocków hamulcowych i innych zanieczyszczeń z 
felg i kołpaków. Czyści rdzę.

11305
11325

5 L
25 L

132,00
520,00

1:1

Roulette brush – specjalna szczotka do czyszczenia felg i 
kołpaków.

89501 1 szt. 65,00

Środki do czyszczenia wnętrza samochodu.

H.D. Fabric Cleaner – koncentrat płynu do maszynowego 
czyszczenia tapicerki. Niskopieniący, super mocny i wydajny, 
ożywia kolory, pozostawia świeży zapach, nie pozostawia 
lepkich plam.

21405
21425

5 L
25 L

109,00
439,00

1:80

3 C – koncentrat uniwersalnego płynu do czyszczenia tkanin, 
tapicerki, części plastikowych, PCV, winylowych, 
lakierowanych itp. Usuwa nikotynowy nalot. Pozostawia 
przyjemny świeży zapach. Bezpieczny dla użytkownika i 
środowiska.

21605
21625

5 L
25 L

109,00
455,00

1:7

Master Cleaner Plus + - koncentrat czyszczący do 
wszechstronnego zastosowania zarówno ręcznego jak i 
maszynowego.Do zastosowania do wszystkich twardych 
powierzchni, który pozwala na szybkie, efektywne i 
bezpieczne czyszczenie powierzchni malowanych, zamknięć 

21305 5 l 109,00 1:25

2



drzwi, kół, silnika, podłogi  itp.. Szybko usuwa smary i 
pozostałości oleju.
Go – Foam Speed Cleaner – uniwers. środek w aerozolu. 
Czyści tkaniny, tapicerkę, części plastikowe, PCV, winylowe, 
lakierowane itp. Idealny do bardzo szybkiego usuwania 
zabrudzeń.

21712 450 ml 31,00
Gotowy do

użycia

Chu – Sol – środek w aerozolu do usuwania nalepek,  
zabrudzeń z tkanin, tapicerki, plastiku, szkła, powierzchni 
lakierowanych itp.

21812 450 ml 35,00
Gotowy do

użycia

Środki do renowacji wewnętrznych części samochodu.
5 – SR – płyn do czyszczenia i renowacji części plastikowych, 

skórzanych, lakierowanych, drewnianych 
charakteryzujący się niskim połyskiem.

31905 5 L 147,00
Gotowy do

użycia

Panache – 3 w 1; do czyszczenia, nabłyszczania i 
zabezpieczania części plastikowych, winylowych, 
drewnianych, metalowych, gumowych i skórzanych

5910750
59105

750 ml
5 L

56,00
217,00

Gotowy do
użycia

Odour – Router  - super skoncentrowana emulsja zapachowa
do odświeżania wnętrza samochodu. Należy spryskać 
tapicerkę, wloty powietrza, dywaniki itp. Może być też 
stosowany jako dodatek do środków czyszczących dla 
uzyskania natychmiastowego efektu świeżości.
"Original"  - zapach „gumy do żucia”

"Apple"  - jabłkowy
 

32901
32905
33901
33905

1 L
5 L
1 L
5 L

68,00
199,00
68,00

199,00

1:50
dla

wzmocnienia
efektu 1:20

1:50
dla

wzmocnienia
efektu 1:20

Exit - Profesjonalne rozwiązanie problemu nieprzyjemnych 
zapachów. Zapewnia silne biologiczne działanie 
umożliwiające całkowitą likwidację różnych nieprzyjemnych 
zapachów w tym: zapachu wymiotów, kociego moczu, 
stęchlizny, rozlanego mleka, tytoniu itp.. Działanie 
odświeżające, nadaje się do wnętrz wszelkich pojazdów.

33001 1 L 82,00
Gotowy do

użycia

Leather Care Creme – krem do renowacji skóry.
32501 1 L 82,00

Gotowy do
użycia

Leather Cleaner – środek do czyszczenia i konserwacji skóry
33101 1 L 79,00

Gotowy do
użycia

 

Czyszczenie i polerowanie szkła

Glass Polish – mleczko do czyszczenia i polerowania szyb. 
Niska zawartość kredy – nie brudzi uszczelek, nie 
pozostawia białego nalotu

32305 5 L 194,00
Gotowy do

użycia

Squeaky – płyn do mycia szyb i luster. Nie zawiera amoniaku. 23505
23525

5 L      
25 L

  65,00
 298,00

Gotowy do
użycia

Środki do renowacji części zewnętrznych
    Plastiki zewnętrzne.

PBR  Special –  żel  do  renowacji  plastików  zewnętrznych.
Szybko  wysycha,  nie  pozostawia  lepkiej  powierzchni.
Długotrwały efekt.

44101
44105

1 L      
5 L

81,00
261,00 

Gotowy do
użycia

Hy  –  Lite –  uniwersalny  środek  do  renowacji  powierzchni
silnika,  plastiku i  gumy.  Jeden środek  do wielu  elementów:
zderzaki,  listwy,  opony,  uszczelki,  silnik,  itd.  Pozostawia
powierzchnię antystatyczną. Szybki i łatwy w użyciu.

43105 5 L  289,00
Gotowy do

użycia

Magik -  Płyn  do renowacji  części  plastikowych  i  gumowych
oraz. Może być stosowany na wilgotne/mokre powierzchnie P90205 5 L 172,00

Gotowy do

FANTASY  -  najwyższej  jakości  uniwersalny  środek
(koncentrat)  do  renowacji  zarówno  zewnętrznych  jak  i

43205 5 L 249,00 Do 1:5
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wewnętrznych  części   plastikowych,  gumowych,  winylowych
itp., również opon, silnika  i innych NOWOŚĆ!

 Opony i części gumowe.

Contour  –  płyn  do  renowacji  powierzchni  opon  i  części
gumowych. Długotrwały efekt, odporny na wodę. Pozostawia
naturalny połysk nowej gumy.

45505 5 L 275,00
Gotowy do

użycia

Sport - środek do renowacji opon o długotrwałym działaniu 
odporny na wodę. Nie pozostawia śladów na otaczających 
wykończeniach plastikowych lub lakierze.

P90605 5 L 230,00 Gotowy do
użycia

Outline – płyn do renowacji powierzchni opon i części 
gumowych, może być użyty do renowacji wycieraczek 
wewnętrznych. Nie pieni się, łatwo wsiąka w gumę, 
pozostawia naturalny połysk.

44005
44025

5 L
25 L

119,00
568,00

Gotowy do
użycia

Woski oraz powłoki zabezpieczające
Seria wosków o wspaniałych  właściwościach ochronnych i polerujących.  Przy ich produkcji  zastosowano najnowsze
technologie, oraz najlepsze i najnowocześniejsze komponenty. Nie zawierają aromatycznych rozpuszczalników i lotnych
krzemów. Wszystkie woski serii MILLENIUM mogą być stosowane na dowolne lakiery w procesie maszynowym jak i
ręcznym.

Jet-Black Nano Polish - szybko i łatwo przywraca pełen 
blask czarnym, problematycznym powierzchniom 
lakierowanym poprzez eliminowanie/maskowanie 
hologramów/kolistych znaków. Nadaje efekt hydrofobowy. 
Nadaje się do wszystkich systemów lakierniczych. 
Stosowanie Jet Black Nano Carnauba Wax Polish 
eliminuje wszystkie problemy związane z zabrudzeniami 
czarnych plastików zewnętrznych. Łatwy i przyjazny dla 
użytkownika.Unikalna formuła oparta na wodzie nie zawiera 
aromatycznych rozpuszczalników.

44201 1 L 89,00
Gotowy do

użycia

Exhibition + - rewelacyjny środek do czyszczenia i 
nabłyszczania w sprayu. Szybki i łatwy w użyciu 
idealnie nadaje się do aut wystawionych w salonie 
sprzedaży. Przywraca blask wszystkim 
wykończeniom lakierowanym. Używany i 
zatwierdzony przez producentów samochodów 
wiodących marek. NOWOŚĆ!

491075
49105

750 ml
5L 

63,00
285,00

Gotowy do
użycia

Vitesse – wszechstronny wosk zarówno do polerowania  
nowych samochodów jak i odnawiania lakieru 
samochodów używanych. Cechuje się wyjątkową 
szybkością nakładania i usuwania. Nadaje 
niesamowicie głęboki połysk wszystkim lakierom 
przy małym nakładzie wysiłku. 

46505
1 L
5 L

229,00
Gotowy do

użycia

Infinity – Super Wosk oparty na Nano Technologii 
gwarantujący bardzo wysoki połysk , dłuższą 
ochronę i posiadający właściwości zmniejszające 
przyczepność brudu. NOWOSĆ!

46101
46105

1 L
5 L

86,00
292,00

Gotowy do
użycia

Encore – wosk o trzech właściwościach – czyści, lekko 
szlifuje i poleruje powierzchnie lakierowane. 
Pozostawia głęboki połysk. Dla samochodów 
używanych i nowych

44901 
1 L      

72,00 
Gotowy do

użycia

New  Horizon –  wosk  przeznaczony  do  renowacji  starych
powierzchni  lakierowanych.  Odnawia  kolory  pozostawiając
głęboki połysk. Do użytku ręcznego lub maszynowego.

45001
45005

1 L      
5 L

229,00
Gotowy do

użycia

Zirconite  Nano  Ceramic  –  Unikalna,  trwała  powłoka  do
totalnego,  trwałego  zabezpieczania  wielu  powierzchni
zewnętrznych.  Uszczelnia  i  chroni  lakier,  plastik,  chromy,
aluminium,  szyby.  Umożliwia  łatwiejsze  czyszczenie
powierzchni.  Testy  wykazują,  że  ta  unikalna  powłoka
utrzymuje  swoją  integralność  ochronną  nawet  przez  20
cyklach mycia wysokim pH 13,5.

ZIR501500 500 ml 168,00
Gotowy do

użycia
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Zirconite Bead-Magik - rewelacyjny środek do czyszczenia i 
nabłyszczania lakieru w sprayu, zaawansowana super 
hydrofobowa nanopowłoka, należąca do gamy Concept 
Chemicals Zirconite. Wypolerowana powierzchnia nie łapie 
brudu. Powłoka ochronna sprawia, że kolejne czyszczenie jest
łatwiejsze i szybsze. Rozjaśnia i przywraca błysk wszystkim 
wykończeniom lakierowanym.Używany i zatwierdzony 
przez producentów samochodów wiodących marek.Może być 
stosowany na lakierze, szkle, plastikowych wykończeniach, a 
nawet felgach!Utwardza się w 10 minut. Trwałość do 6 
miesięcy.

ZIR504300 300 ml 135,00
Gotowy do

użycia

ZG-365 GRAPHENE INFUSED COATING - Powłoka 
zabezpieczająca charakteryzująca się wysokim połyskiem do 
zastosowania na rożnych powierzchniach. Powłoka utwardza 
się tworząc silna substancję chemiczna łączącą się z lakierem
i innymi twardymi powierzchniami.  Szybki i łatwy w aplikacji: 
należy rozpylić i          wypolerować. ZG-365: można nakładać
warstwami w ciągu aby zwiększyć odporność na zarysowania 
i ścieranie.Powłoka zawierająca grafem zapewnia roczną 
ochronę zabezpieczonych powierzchni
Nadaje niesamowitą gładkość co zwiększa efekt hydrofobowy 
powodujący odpychanie wody i zmniejszający przyczepność 
brudu.Szybka ochrona większości zewnętrznych powierzchni: 
Lakier, plastik, felgi.

ZIR365200 200 ml 135,00
Gotowy do

użycia

ZQ9 - Trwała powłoka: Łatwy w użyciu, do zastosowania na 
różnych powierzchniach ochronny środek uszczelniający o 
wysokim połysku. Zaawansowana odporność chemiczna i 
korozyjna: Powtarzane cykle mycia od pH 2 do pH 13,5 nie 
mają wpływu na powłokę. Trwały: Jedna warstwa do 3 lat, 
dodatkowe warstwy mogą przedłużyć żywotność i 
trwałość.Tworzy trwałe więzi z wszystkimi powierzchniami: 
Powłoka może być usunięta tylko przez ścieranie.
Odporny na zarysowania: twardość ołówkowa testowa 9H.

ZIR525030 30 ml 336,00
Gotowy do

użycia

Easi-WAX –  wysoce  wytrzymały  wosk  do  aut  nowych  i
niewiele  używanych.  Rewelacyjny  na  ciemne  lakiery,  nie
pozostawia smug na powierzchniach plastikowych. 
Carnauba – palma występująca w lasach brazylijskich, z której
otrzymuje  się  jeden  z  najtwardszych  wosków  na  świecie.
Woski  z  tej  serii  są  kombinacją  najnowszej  technologii  i
jedynego w swoim rodzaju cudownego produktu natury.

410900 900 ml 81,00
Gotowy do

użycia

Inne środki.
  Środki utrzymania higieny.

P.S.V. Airspray – odświeżacz powietrza. 64512 450 ml 39,00
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