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O firmie
 

Profil działalności
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „PARYS” Sp. z o.o. 
jest liderem w branży chemii i kosmetyków samochodowych 
w Polsce. Firma rozpoczęła działalność w 1991 roku i od 
samego początku jest związana z branżą motoryzacyjną. 

PPH „PARYS” Sp. z o.o. posiada wyłączność na dystrybucję 
na polskim rynku produktów marek Atas, SONAX, Prestone, 
Xeramic, Holts, Simoniz, Druchema, ERC, Rain-X, Quixx, Ring 
Automotive i Auto Expressions.

Jesteśmy również dystrybutorem produktów Procter & 
Gamble - Ambi Pur Car, Duracell oraz Gillette w kanale stacji paliw i motoryzacyjnym na terenie Polski.

Podstawą działalności firmy jest sprzedaż hurtowa chemii motoryzacyjnej (m.in. kosmetyki samochodowe, płyny eksploatacyjne, chemia 
dla myjni automatycznych i ręcznych, produkty dla warsztatów samochodowych i warsztatów blacharsko-lakierniczych) oraz akcesoriów 
samochodowych.

Produkty oferowane przez firmę PARYS są dostępne praktycznie na każdej stacji benzynowej w kraju, w sieciach hipermarketów, na myjniach 
samochodowych, w warsztatach samochodowych oraz sklepach motoryzacyjnych.

Misja
Naszą misją jest dostarczanie Klientom najwyższej jakości produktów z zakresu chemii samochodowej.

Służymy naszym Klientom pomocą i fachowym doradztwem, aby byli w pełni zadowoleni z oferowanych przez nas produktów.

Systematycznie poszerzamy swoją wiedzę i kompetencje, aby móc sprostać rosnącym wymaganiom rynku.

Stale rozszerzamy naszą ofertę o coraz doskonalsze produkty, aby w pełni zaspokajać nowe potrzeby naszych Klientów.

Wspieramy najlepszych
Firma PARYS jest mocno związana ze sportami motorowymi. W ostatnich latach 
wspieraliśmy czołowych polskich rajdowców (Leszka Kuzaja i Michała Bębenka), 
Mistrzów Polski w wyścigach górskich (Mariusza Steca i Aleksandra Michałowskiego) 
oraz Mistrzów Polski w rajdach terenowych (Przemysława i Małgorzatę Gawin).

Od kilku lat aktywnie wspieramy rozwój młodych talentów poprzez budowę własnego 
zespołu kartingowego. Jesteśmy również organizatorem i promotorem ogólnopolskiej 
serii zawodów kartingowych Rotax Max Challenge. Firma PARYS jest wyłącznym 
dystrybutorem sprzętu kartingowego firm Rotax, CRG, Tillett i Mojo.

Nagrody i certyfikaty
Firma PARYS dziesięciokrotnie otrzymała zaszczytny tytuł Gazeli Biznesu. Prestiżowy ranking, organizowany przez redakcję Pulsu Biznesu przy 
współpracy z firmą Coface Poland i pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej, wyróżnia przedsiębiorstwa średniej wielkości, które cechuje 
rzetelność i stały, dynamiczny rozwój.

W 2011 r. otrzymaliśmy Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO), który uprawnia przedsiębiorcę do korzystania z uproszczeń 
w ramach przepisów celnych, a także jest świadectwem prawidłowego funkcjonowania w firmie procedur związanych z przepływem towarów, 
magazynowaniem, formalnościami celnopodatkowymi oraz zasadami rachunkowości.

......................................................................................................................................................................................................
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ATAS

ATAS to jeden z najbardziej znanych i cenionych producentów chemii i kosmetyków samochodowych w całej Europie. Firma 
została założona w 1964 roku we włoskiej miejscowości Codisotto. Obecnie produkty marki ATAS są używane w kilkudziesięciu 
krajach świata przez kierowców oraz profesjonalistów w warsztatach i myjniach samochodowych. 

W swojej 50-letniej historii firma zawsze stawiała na innowacyjność i wysoką jakość produktów. To właśnie te dwa czynniki są 
podstawą tak dużej popularności produktów ATAS na europejskim rynku. 

Najwyższa, oraz co ważne, powtarzalna jakość jest możliwa dzięki stosowaniu odpowiednich procedur i wdrożeniu systemu 
zarządzania jakością ISO 9001:2000. Innowacyjność jest z kolei efektem pracy naukowców w centrum badawczym ATAS, 
którzy codziennie zajmują się udoskonalaniem produktów i opracowywaniem nowych rozwiązań.

Do najbardziej znanych produktów firmy ATAS zalicza się Plak, który od wielu lat jest liderem polskiego rynku wśród preparatów 
do czyszczenia i konserwacji kokpitów samochodowych.

......................................................................................................................................................................................................
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Plak

Preparat do czyszczenia i konserwacji kokpitu oraz innych 
elementów we wnętrzu samochodu wykonanych z tworzyw 
sztucznych. Zabezpiecza przed osiadaniem kurzu i wilgocią. 
Pozostawia półmatowy efekt. 
Nie zawiera silikonu.

PLAK CAR Półmat (bez silikonu)

KTM: SCPLC-600.

........................................................................................................................

24 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

600 ml

Najnowszej generacji preparat wyprodukowany przy zastosowaniu 
unikatowej formuły Nanotass opartej na osiągnięciach 
nanotechnologii. Dzięki niej preparat wnika w mikrostrukturę 
czyszczonej powierzchni, przez co nabłyszcza i konserwuje 
elementy plastikowe łatwiej i skuteczniej niż pozostałe produkty. 
Zabezpiecza przed osiadaniem kurzu oraz zapewnia długotrwałą 
i skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV. Zalecany także 
do pielęgnacji mebli oraz elementów wykonanych z gumy lub 
marmuru.

PLAK Nanotass

24 szt. w kartonie
960 szt. na palecie

750 ml KTM: SCPLN-750

........................................................................................................................

BAHAMAS - delikatny, ale bardzo wyrazisty zapach nasycony świeżością kwiatów

HAWAII - intensywny zapach rozbrzmiewający słodkim aromatem

MALIBU - pobudzający zmysły zapach z wyraźnie dominującą kokosową nutą

MANHATTAN - upojny i subtelny zapach ciepłej, letniej nocy

Dostępne zapachy

Preparat do czyszczenia i konserwacji kokpitu oraz innych 
elementów we wnętrzu samochodu wykonanych z tworzyw 
sztucznych. Nabłyszcza, odświeża kolor i pozostawia przyjemny 
zapach. Zawiera silikon.

PLAK Nabłyszcza i konserwuje
........................................................................................................................

CYTRYNA

TRUSKAWKA

WANILIA

WIŚNIA

Dostępne zapachy
PLAK 750

BRZOSKWINIA

OCEAN

PLAK 200, 600

24 szt. w kartonie
960 szt. na palecie

750 ml KTM: SCPL-750.

24 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

600 ml KTM: SCPL-600.

24 szt. w kartonie
1680 szt. na palecie

400 ml KTM: SCPL-400.

24 szt. w kartonie
2640 szt. na palecie

200 ml KTM: SCPL-200.

KTM: SCPLC-200.

24 szt. w kartonie
2640 szt. na palecie

200 ml

Preparat do czyszczenia i konserwacji kokpitu oraz innych 
elementów we wnętrzu samochodu wykonanych z tworzyw 
sztucznych. Zabezpiecza przed osiadaniem kurzu i wilgocią.
Posiada nową, ulepszoną formułę dostosowaną do nowych 
materiałów stosowanych w kokpitach samochodowych.
Pozostawia matowy efekt.

PLAK SUPER MAT Matowy

KTM: SCPLM-600.

........................................................................................................................

24 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

600 ml

KTM: SCPLM-200.

24 szt. w kartonie
2640 szt. na palecie

200 ml

CYTRYNA POMARAŃCZA TRUSKAWKA PAPAJA

KTM: SCPLC-750.

24 szt. w kartonie
960 szt. na palecie

750 ml

KTM: SCPLM-750.

24 szt. w kartonie
960 szt. na palecie

750 ml

Dostępne zapachy

GREJPFRUT

WINOGRONO

LAWENDA GRANAT

CYTRYNA

TRUSKAWKA

WANILIA

WIŚNIA

LAWENDA

BRZOSKWINIA

CYTRYNA

TRUSKAWKA

WANILIA

WIŚNIA

GRANAT

BRZOSKWINIA

PLAK 400
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Preparat przeznaczony do czyszczenia wszystkich 
elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. 
Znajduje zastosowanie nie tylko w samochodzie, 
ale również w domu, biurze i ogrodzie. Doskonale 
czyści również powierzchnie emaliowane i lakierowane.

PPL Pianka do plastików i tworzyw

KTM: SCPPL-PLASTIKI.

............................................................................................

12 szt. w kartonie
1140 szt. na palecie

500 ml

Pianka do mycia szyb, luster i kryształów. 
Wysoce wydajna i wygodna w użyciu. 
Do stosowania w samochodzie, domu, biurze. 
Nie pozostawia smug i zacieków.

PPL Pianka do szyb i luster

KTM: SCPPL-SZYBY.

............................................................................................

12 szt. w kartonie
1140 szt. na palecie

500 ml

Najwyższej jakości preparat do czyszczenia 
i odświeżania tapicerki materiałowej, welurowej, 
dywanów i tkanin. Doskonały do zastosowania 
w samochodzie i w domu. Opóźnia osadzanie się 
zanieczyszczeń, odświeża kolory.

PPL Pianka do tapicerki i dywanów

KTM: SCPPL-TAPICERKA.

............................................................................................

12 szt. w kartonie
1140 szt. na palecie

500 ml

Usuwa rdzę i przywraca działanie części 
mechanicznych zablokowanych z powodu długiego 
okresu bezczynności. Przenika w trudnodostępne 
miejsca, eliminując tarcie i skrzypienie. Zapobiega 
korozji i chroni przed szkodliwym działaniem czynników 
zewnętrznych. Zabezpiecza styki elektryczne.

PPL Odrdzewia i penetruje

KTM: SCPPL-PENETR.

............................................................................................

12 szt. w kartonie
1140 szt. na palecie

500 ml

Wosk w sprayu przeznaczony do nabłyszczania 
powierzchni lakierowanych. Opracowany na bazie 
doskonałej jakości wosków naturalnych i polimerów 
silikonowych. Usuwa zmatowienia i przywraca 
oryginalny połysk karoserii. Chroni lakier przed 
szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, 
promieni UV oraz zabezpiecza przed przyleganiem 
zabrudzeń.

PPL Wosk do nabłyszczania i konserwacji

KTM: SCPPL-WOSK.

............................................................................................

12 szt. w kartonie
1140 szt. na palecie

500 ml

Preparat do konserwacji opon i gumy. Aktywna piana 
o podwójnym działaniu: czyści i jednocześnie ożywia 
każdego rodzaju opony. Dzięki swojej wyjątkowej 
formule rozpuszcza zanieczyszczenia, przywracając 
czyszczonym powierzchniom oryginalny połysk oraz 
zabezpiecza je przed starzeniem i wysychaniem.

PPL Pianka do opon i gumy

KTM: SCPPL-OPONY.

............................................................................................

12 szt. w kartonie
1140 szt. na palecie

500 ml

Preparat do czyszczenia i nabłyszczania deski 
rozdzielczej oraz innych elementów plastikowych 
i drewnianych. Konserwuje i zabezpiecza przed 
promieniowaniem UV.  Antystatyczny – zapobiega 
osadzaniu się kurzu. Doskonały do czyszczenia 
i konserwacji mebli z połyskiem.

PPL Nabłyszcza i konserwuje

KTM: SCPPL-PLAK.

............................................................................................

12 szt. w kartonie
1140 szt. na palecie

500 ml

CYTRYNA POMARAŃCZA TRUSKAWKA PAPAJA

Dostępne zapachy

Preparat do czyszczenia i konserwacji deski 
rozdzielczej. Czyści i ożywia wygląd plastików. 
Pozostawia matowy efekt, zapobiega refleksom. 
Antystatyczny – zapobiega osadzaniu się kurzu. 
Doskonały do czyszczenia i konserwacji mebli.

PPL SUPER MAT Czyści i konserwuje

KTM: SCPPL-PLMAT.

............................................................................................

12 szt. w kartonie
1140 szt. na palecie

500 ml

WIŚNIA WANILIA BRZOSKWINIA CYTRYNA

Dostępne zapachy

Plak Practical Line
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Preparat na bazie specjalnych polimerów i olei 
silikonowych przeznaczony do konserwacji zderzaków, 
spojlerów i listew bocznych. Nabłyszcza, ożywia 
i zabezpiecza elementy wykonane z tworzyw 
sztucznych, przywracając ich oryginalny połysk. Łatwy 
w użyciu. Jest samoschnący, a jego efekty 
są długotrwałe i utrzymują się nawet po kilku myciach.

PPL Nabłyszcza zderzaki i spojlery

KTM: SCPPL-ZDERZAKI.

............................................................................................

12 szt. w kartonie
1140 szt. na palecie

500 ml

Specjalny produkt myjący na bazie rozpuszczalnika 
wzbogacony wyselekcjonowanymi substancjami 
emulgującymi. Doskonale rozpuszcza i usuwa tłuste 
i oleiste zanieczyszczenia pochodzenia naftowego 
z silników i części mechanicznych. Nie pozostawia 
zacieków i nadaje połysk czyszczonym powierzchniom.

PPL Odtłuszcza i myje silnik

KTM: SCPPL-SILNIK.

............................................................................................

12 szt. w kartonie
1140 szt. na palecie

500 ml

Aktywna piana przeznaczona do czyszczenia, 
odświeżania i ożywiania kolorów powierzchni zarówno 
ze skóry naturalnej jak i sztucznej. Zawiera wysokiej 
jakości woski naturalne. Nadaje czyszczonym 
powierzchniom wyjątkowy połysk, zabezpiecza je 
i pozostawia przyjemnie miękkie. Zalecana 
do czyszczenia siedzeń i wewnętrznych elementów 
samochodowych, foteli i kanap.

PPL Pianka do tapicerki skórzanej

KTM: SCPPL-SKORA.

............................................................................................

12 szt. w kartonie
1140 szt. na palecie

500 ml

Najwyższej jakości produkt do czyszczenia 
i odświeżania nawiewów. Pozostawia przyjemny 
zapach. Można stosować do klimatyzacji 
samochodowych i domowych.

PPL Czyści i odświeża nawiewy

KTM: SCPPL-NAWIEWY.

............................................................................................

12 szt. w kartonie
1140 szt. na palecie

500 ml

LEŚNY MIĘTA OCEAN CYTRYNA

Dostępne zapachy

Specjalny preparat do usuwania owadów z szyb, 
reflektorów, zderzaków, elementów ozdobnych oraz 
karoserii samochodu. Dzięki swym znakomitym 
właściwościom rozmiękcza nawet stare, zaschnięte 
zabrudzenia po owadach, jednocześnie nie naruszając 
czyszczonej powierzchni. Bezpieczny dla lakieru, 
uszczelek oraz innych elementów gumowych.

NETINS Usuwa owady

KTM: SCNETI-750.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
720 szt. na palecie

750 ml

Kwasowy preparat do usuwania wszelkich 
zanieczyszczeń z felg aluminiowych nielakierowanych. 
Zalecany także do mycia innych elementów 
nielakierowanych wykonanych ze stopów metali 
lekkich, jak cysterny, kontenery, burty samochodów 
dostawczych. Łatwo usuwa nawet najcięższe 
zabrudzenia, np. pył hamulcowy i zanieczyszczenia 
drogowe.

FORLEGA Czyste felgi

KTM: SCFORL.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
720 szt. na palecie

750 ml

Plak Hobby Auto

Dokładnie czyści i odtłuszcza wszelkie elementy 
wykonane z plastiku, skaju, linoleum, powierzchnie 
lakierowane i emaliowane. Usuwa nawet najcięższe 
zabrudzenia i ożywia kolory. Pozostawia przyjemny 
i świeży zapach. Idealny do czyszczenia obudowy 
komputerów i monitorów, sprzętu biurowego, 
plastikowych ram okiennych.

VINET Czyste plastiki

KTM: SCVINET-750.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
720 szt. na palecie

750 ml

Preparat o potrójnym działaniu. Przyspiesza wysychanie 
pojazdu, nabłyszcza lakier przywracając naturalny 
połysk i barwę oraz zabezpiecza go przed działaniem 
niekorzystnych czynników atmosferycznych. Może być 
także stosowany na suchą karoserię. Zalecany 
do wszystkich rodzajów lakierów. Szybki i skuteczny 
w działaniu. Łatwy do nanoszenia i rozprowadzania.

HYDROREP Wosk na mokro

KTM: SCHYDROREP-750.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
720 szt. na palecie

750 ml
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Czyści i odtłuszcza szyby, nie pozostawiając smug 
i zacieków. Działa szybko i skutecznie, sprawiając, 
że szyba staje się krystalicznie czysta, przez co 
poprawia widoczność. Doskonale nadaje się do mycia 
wszelkich elementów szklanych, takich jak szyby 
i lusterka.

CANDIVETRO Czyści szyby

KTM: SCCANDIV-750.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
720 szt. na palecie

750 ml

Czyści wszelkiego rodzaju elementy tekstylne, takie jak 
siedzenia, tapicerka, wykładziny i obicia. Wnika w głąb 
włókien, przywraca świeżość i intensywne kolory oraz 
pozostawia przyjemny zapach.

DETAP Czysta tapicerka

KTM: SCDET-750.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
720 szt. na palecie

750 ml

Usuwa nieprzyjemne i uciążliwe zapachy pochodzenia 
zwierzęcego, nikotyny, wilgoci, smażenia itp. 
z wszelkiego rodzaju tkanin oraz z wnętrza samochodu. 
Nieprzyjemne zapachy nie są jedynie maskowane, lecz 
całkowicie neutralizowane. Można stosować 
na tapicerkę, siedzenia, dywany, zasłony, materiały, 
do butów i ubrań oraz jako odświeżacz powietrza. 

ARIGEN Neutralizuje zapachy

KTM: SCARIGEN-750.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
720 szt. na palecie

750 ml

Esencja zapachowa 
o wydłużonej trwałości.

DEOPAR Świeży zapach

JABŁKO KTM: SCDEOPAR-JABLKO.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
720 szt. na palecie

750 ml
WANILIA KTM: SCDEOPAR-WANILIA.

POMARAŃCZA 
KTM: SCDEOPAR-POMARANC

BRZOSKWINIA 
KTM: SCDEOPAR-BRZOSKW.

Szybko i skutecznie czyści i odtłuszcza silnik oraz 
wszelkie części mechaniczne. Doskonale usuwa 
zabrudzenia olejopochodne. Bezpieczny 
dla elementów plastikowych i gumowych. 
Nie zawiera rozpuszczalników.

FORCLEAN Czysty silnik

KTM: SCFORC-750.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
720 szt. na palecie

750 ml

Czyści i pielęgnuje wszystkie elementy z tworzyw 
sztucznych we wnętrzu samochodu. Nadaje połysk 
deskom rozdzielczym, zderzakom, spojlerom, 
powierzchniom gumowym i wykonanym ze skaju. 
Nie tłuści. Działa antystatycznie i utrudnia osadzanie się 
kurzu. Zawiera naturalne woski.

PLAK 2R Błyszczące plastiki

KTM: SCPL-2R.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
720 szt. na palecie

750 ml

Preparat do czyszczenia każdego rodzaju felg 
lakierowanych wykonanych ze stopów aluminium 
lub stalowych. Doskonale i szybko usuwa tlenki, 
zanieczyszczenia drogowe oraz pył pochodzący 
z hamulców. Bezpieczny dla lakieru oraz kołpaków 
plastikowych.

LACER Czyści felgi lakierowane

KTM: SCLACER-750.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
720 szt. na palecie

750 ml

Nabłyszcza i ożywia kolor opon oraz innych elementów 
gumowych. Zmiękcza gumę, zabezpiecza ją przed 
pękaniem i przedłuża jej żywotność. Chroni elementy 
gumowe, przed działaniem promieni UV oraz innych 
szkodliwych czynników zewnętrznych. 
Nie tłuści i jest samo wysychający. Pozostawia 
długotrwały efekt.

PNEUBELL Czyste opony

KTM: SCPNEUB-750.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
720 szt. na palecie

750 ml
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Ściereczki Plak

Ściereczki skutecznie czyszczą, nawilżają i pielęgnują 
skórę rąk. Posiadają neutralne pH. Szczególnie 
przydatne podczas podróży. Pozostawiają uczucie 
świeżości. Zapach aloesu i lotosu.

PLAK Ściereczki do rąk

KTM: SCPLS-RECE/ALOE

............................................................................................

10 szt. w kartonie
1344 szt. na palecie

24 szt.

Ściereczki do czyszczenia i pielęgnacji elementów 
wykonanych ze skór gładkich. Pozwalają na szybkie 
i łatwe wyczyszczenie tapicerki skórzanej jednocześnie 
zabezpieczając ją przed szkodliwym promieniowaniem 
UV. Dzięki dodatkowi naturalnych wosków konserwują 
skórę i chronią ją przed pękaniem. Nie tłuszczą 
czyszczonych powierzchni, pozostawiając skórę 
gładką bez efektu śliskości. Można stosować do foteli 
podgrzewanych i wentylowanych. Pozostawiają świeży 
zapach kwiatów polinezji.

PLAK Ściereczki do tapicerki skórzanej

KTM: SCPLS-SKORA/POL

............................................................................................

10 szt. w kartonie
1344 szt. na palecie

24 szt.

Ściereczki do czyszczenia szyb, luster oraz wszelkich 
elementów szklanych. Pozwalają na szybkie i łatwe 
usunięcie zabrudzeń, poprawiają widoczność nie 
pozostawiając smug. Nie zawierają alkoholu. Posiadają 
świeży zapach cytryny z limonką. pH neutralne dla skóry.

PLAK Ściereczki do szyb i luster

KTM: SCPLS-SZYBA/CYT

............................................................................................

10 szt. w kartonie
1344 szt. na palecie

24 szt.

Ściereczki do czyszczenia i pielęgnacji elementów 
wykonanych z plastiku, winylu oraz innych tworzyw 
sztucznych. Pozwalają na szybkie i łatwe usunięcie 
kurzu i zabrudzeń. Chronią plastik przed starzeniem 
i promieniowaniem UV. Posiadają właściwości 
antystatyczne – zabezpieczają przed osiadaniem kurzu. 
Pozostawiają matowy efekt i świeży, grejpfrutowy 
zapach. pH neutralne dla skóry.

PLAK Ściereczki do kokpitu matowe

KTM: SCPLS-KOKPIT/MAT/GREJ

............................................................................................

10 szt. w kartonie
1344 szt. na palecie

24 szt.

PLAK Ściereczki do kokpitu nabłyszczające
............................................................................................

10 szt. w kartonie
1344 szt. na palecie

24 szt. WANILIA 
KTM: SCPLS-KOKPIT/WA

POMARAŃCZA 
KTM: SCPLS-KOKPIT/POM

Ściereczki do czyszczenia i pielęgnacji elementów 
wykonanych z plastiku, winylu oraz innych 
tworzyw sztucznych. Chronią plastik przed 
starzeniem i promieniowaniem UV. Posiadają 
właściwości antystatyczne. Pozostawiają połysk. 
pH neutralne 
dla skóry.

Ściereczki do usuwania pozostałości po owadach oraz 
ptasich odchodach z szyb samochodowych, reflektorów
oraz elementów chromowanych. Dzięki zaawansowanej 
formule są łatwe i skuteczne w użyciu, poprawiają
widoczność. Nie zawierają alkoholu. 
Posiadają świeży zapach owoców granatu.

PLAK Ściereczki do usuwania owadów 
z szyb i reflektorów

KTM: SCPLS-OWAD/GRA

............................................................................................

10 szt. w kartonie
1344 szt. na palecie

24 szt.

Ściereczki do czyszczenia wszelkich elementów 
wykonanych z tworzyw sztucznych, takich jak plastik, 
skaj lub winyl. Dzięki właściwościom antystatycznym 
zabezpieczają przed osadzaniem się kurzu. Chronią 
przed promieniowaniem UV. Czyszczą i odświeżają,
pozostawiają przyjemny zapach owoców leśnych.

PLAK Ściereczki do plastików

KTM: SCPLS-PLAST/OW.LE

............................................................................................

10 szt. w kartonie
1344 szt. na palecie

24 szt.

Ściereczki do łatwego i szybkiego czyszczenia tapicerki 
materiałowej oraz wszystkich elementów wykonanych
z tkaniny, weluru i alcantary. Skutecznie usuwają drobne 
zabrudzenia, odświeżają tapicerkę i ożywiają kolory. 
Pozostawiają przyjemny świeży zapach truskawek. 
Można stosować
zarówno w samochodzie jak i w domu

PLAK Ściereczki do tapicerki materiałowej

KTM: SCPLS-TAP/TRU

............................................................................................

10 szt. w kartonie
1344 szt. na palecie

24 szt.



10

Odświeżacz powietrza do samochodu w formie 
zawieszki ze specjalnym systemem uwalniania 
zapachu w 3 etapach, umożliwiającym kontrolę jego 
intensywności. Niezwykle wydajny – zapach zachowuje 
swoją intensywność przez cały okres użytkowania (do 
7 tygodni). 

PLAK Comfort Fresh Vanilla

KTM: SCPLZ-VANILLA

............................................................................................

24 szt. w kartonie
typu display
9888 szt. na palecie

Odświeżacz powietrza do samochodu w formie 
zawieszki ze specjalnym systemem uwalniania 
zapachu w 3 etapach, umożliwiającym kontrolę jego 
intensywności. Niezwykle wydajny – zapach zachowuje 
swoją intensywność przez cały okres użytkowania (do 
7 tygodni). 

PLAK Comfort Fresh Green Tea

KTM: SCPLZ-GREENTEA

............................................................................................

24 szt. w kartonie
typu display
9888 szt. na palecie

Odświeżacz powietrza do samochodu w formie 
zawieszki ze specjalnym systemem uwalniania 
zapachu w 3 etapach, umożliwiającym kontrolę jego 
intensywności. Niezwykle wydajny – zapach zachowuje 
swoją intensywność przez cały okres użytkowania (do 
7 tygodni). 

PLAK Comfort Fresh Pink Trend

KTM: SCPLZ-PINKTREND

............................................................................................

24 szt. w kartonie
typu display
9888 szt. na palecie

Odświeżacz powietrza do samochodu w formie 
zawieszki ze specjalnym systemem uwalniania 
zapachu w 3 etapach, umożliwiającym kontrolę jego 
intensywności. Niezwykle wydajny – zapach zachowuje 
swoją intensywność przez cały okres użytkowania (do 
7 tygodni). 

PLAK Comfort Fresh Black Trend

KTM: SCPLZ-BLACKTREND

............................................................................................

24 szt. w kartonie
typu display
9888 szt. na palecie

Odświeżacz powietrza do samochodu w formie 
zawieszki ze specjalnym systemem uwalniania 
zapachu w 3 etapach, umożliwiającym kontrolę jego 
intensywności. Niezwykle wydajny – zapach zachowuje 
swoją intensywność przez cały okres użytkowania (do 
7 tygodni). 

PLAK Comfort Fresh Ocean

KTM: SCPLZ-OCEAN

............................................................................................

24 szt. w kartonie
typu display
9888 szt. na palecie

Odświeżacz powietrza do samochodu w formie 
zawieszki ze specjalnym systemem uwalniania 
zapachu w 3 etapach, umożliwiającym kontrolę jego 
intensywności. Niezwykle wydajny – zapach zachowuje 
swoją intensywność przez cały okres użytkowania (do 
7 tygodni). 

PLAK Comfort Fresh Odour Neutralizing

KTM: SCPLZ-ODOURNEUTR

............................................................................................

24 szt. w kartonie
typu display
9888 szt. na palecie

Zapachy Plak Comfort Fresh

Odświeżacz powietrza do samochodu w formie 
zawieszki ze specjalnym systemem uwalniania 
zapachu w 3 etapach, umożliwiającym kontrolę jego 
intensywności. Niezwykle wydajny – zapach zachowuje 
swoją intensywność przez cały okres użytkowania (do 
7 tygodni). 

PLAK Comfort Fresh Lavender

KTM: SCPLZ-LAWENDA

............................................................................................

24 szt. w kartonie
typu display
9888 szt. na palecie

Odświeżacz powietrza do samochodu w formie 
zawieszki ze specjalnym systemem uwalniania 
zapachu w 3 etapach, umożliwiającym kontrolę jego 
intensywności. Niezwykle wydajny – zapach zachowuje 
swoją intensywność przez cały okres użytkowania (do 
7 tygodni). 

PLAK Comfort Fresh New Car

KTM: SCPLZ-NEWCAR

............................................................................................

24 szt. w kartonie
typu display
9888 szt. na palecie
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Pozostałe

Gotowy do użycia letni płyn do spryskiwaczy 
szyb i reflektorów samochodowych o świeżym, 
grejpfrutowym zapachu. Szybko i skutecznie usuwa 
owady i zabrudzenia drogowe.

PLAK PREMIUM Letni płyn do spryskiwaczy 5L

KTM: SCPLPR-PLYNLATO5L

............................................................................................

4 szt. w zgrzewce
108 szt. na palecie

5 l

NETINS Usuwa owady
............................................................................................

Skoncentrowany preparat przeznaczony 
do usuwania pozostałości po owadach z szyb 
i karoserii. Bezpieczny dla elementów gumowych. 
Posiada przyjemny zapach. Rozcieńczać z 12-15 l 
wody lub płynu do spryskiwaczy. Można stosować 
jako dodatek do płynu do spryskiwaczy.

KTM: SCNETI-250.

35 szt. w kartonie
1680 szt. na palecie

250 ml

KTM: SCNETI-500.

30 szt. w kartonie
1440 szt. na palecie

500 ml

Pozwala na samodzielne oczyszczenie układu 
klimatyzacji, nawiewów i wnętrza w ciągu 10 min. 
Działa antybakteryjnie i usuwa nieprzyjemne 
zapachy pleśni, dymu tytoniowego oraz 
pochodzenia zwierzęcego. Pozostawia świeży 
zapach.

KTM: SCAIRCLIM-150.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
2640 szt. na palecie

150 ml

WANILIA MIĘTA CYTRYNA

Dostępne zapachy

Preparat przeznaczony do bakterio i grzybobójczej 
dezynfekcji klimatyzacji i nawiewów w samochodach. 
Pozwala na samodzielne odkażenie układu klimatyzacji 
w ciągu 15 minut. Eliminuje alergeny i usuwa 
nieprzyjemne zapachy pleśni, dymu tytoniowego oraz 
pochodzenia zwierzęcego. Pozostawia świeży zapach. 
Wpisany na listę produktów biobójczych
Pozwolenie nr 4730/12 Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych.

AIRCLIM ANTIBATTERICO 
Dezynfekuje klimatyzację i nawiewy

KTM: SCAIRCLIM-200_DEZYNF.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
2640 szt. na palecie

200 ml

AIRCLIM 
Odświeża klimatyzację, nawiewy i wnętrze

Odświeżacz powietrza do samochodu w formie 
zawieszki ze specjalnym systemem uwalniania 
zapachu w 3 etapach, umożliwiającym kontrolę jego 
intensywności. Niezwykle wydajny – zapach zachowuje 
swoją intensywność przez cały okres użytkowania (do 
7 tygodni). 

PLAK Comfort Fresh Apple & Cinnamon

KTM: SCPLZ-APPLE&CINNAMON

............................................................................................

24 szt. w kartonie
typu display
9888 szt. na palecie

Odświeżacz powietrza do samochodu w formie 
zawieszki ze specjalnym systemem uwalniania 
zapachu w 3 etapach, umożliwiającym kontrolę jego 
intensywności. Niezwykle wydajny – zapach zachowuje 
swoją intensywność przez cały okres użytkowania (do 
7 tygodni). 

PLAK Comfort Fresh Bubble Gum

KTM: SCPLZ-BUBBLEGUM

............................................................................................

24 szt. w kartonie
typu display
9888 szt. na palecie

Odświeżacz powietrza do samochodu w formie 
zawieszki ze specjalnym systemem uwalniania 
zapachu w 3 etapach, umożliwiającym kontrolę jego 
intensywności. Niezwykle wydajny – zapach zachowuje 
swoją intensywność przez cały okres użytkowania (do 
7 tygodni). 

PLAK Comfort Fresh Napa Grape

KTM: SCPLZ-NAPAGRAPE

............................................................................................

24 szt. w kartonie
typu display
9888 szt. na palecie

Odświeżacz powietrza do samochodu w formie 
zawieszki ze specjalnym systemem uwalniania 
zapachu w 3 etapach, umożliwiającym kontrolę jego 
intensywności. Niezwykle wydajny – zapach zachowuje 
swoją intensywność przez cały okres użytkowania (do 
7 tygodni). 

PLAK Comfort Fresh Tutti Frutti

KTM: SCPLZ-TUTTI FRUTTI

............................................................................................

24 szt. w kartonie
typu display
9888 szt. na palecie
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WAXY 2000 Pasta nabłyszczająca
............................................................................................

Pasta nabłyszczająca przeznaczona do lakierów 
akrylowych i metalizowanych. Zapewnia 
długotrwałą ochronę nowych i starych lakierów 
przed niekorzystnym wpływem warunków 
atmosferycznych oraz nadaje wysoki połysk.

KTM: SCWAXY 2000-75.

24 szt. w kartonie
2640 szt. na palecie

75 g

KTM: SCWAXY 2000-150.

24 szt. w kartonie
2640 szt. na palecie

150 g

WAXY ABRASIVA 2000 Pasta lekkościerna
............................................................................................

Pasta woskująco - nabłyszczająca lekko ścierna. 
Zapewnia doskonałą ochronę przed niekorzystnym 
wpływem czynników atmosferycznych. Nadaje 
połysk, eliminuje drobne rysy, zadrapania oraz 
plamy i przebarwienia, nawet na starych lakierach.

KTM: SCWAXYA 2000-75.

24 szt. w kartonie
2640 szt. na palecie

75 g

KTM: SCWAXYA 2000-150.

24 szt. w kartonie
2640 szt. na palecie

150 g

Usuwa matowość lakierów zarówno akrylowych, 
jak i metalicznych. Nadaje połysk i chroni przed 
niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych. 
Zachowuje swoje właściwości nawet po kilku myciach.

MAKY Mleczko do polerowania

KTM: SCMAKY-500.

............................................................................................

30 szt. w kartonie
1440 szt. na palecie

500 ml

Pasta woskująca do karoserii samochodowych. 
Doskonale nabłyszcza oraz zabezpiecza lakier 
samochodu przed szkodliwymi czynnikami 
zewnętrznymi, jak smog czy kwaśny deszcz. 
Pod pokrywką znajduje się praktyczna gąbka 
do nanoszenia pasty.

WAXY Pasta woskująca

KTM: SCWAXY.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
960 szt. na palecie

250 ml

Szampon samochodowy o pH neutralnym, 
przeznaczony do mycia ręcznego. Dokładnie usuwa 
wszelkiego rodzaju zabrudzenia (tłuste, olejowe, itp.). 
Do rozcieńczania w proporcji 20-30 g szamponu 
na 4-5 l wody.

BRILLANT Szampon

KTM: SCBRILL-1L.

............................................................................................

12 szt. w kartonie
480 szt. na palecie

1 l

Preparat do konserwacji i nabłyszczania opon 
oraz innych elementów gumowych. Zabezpiecza 
gumę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, 
takimi jak sól, woda i promienie UV. Hamuje proces 
starzenia gumy.

PNEUBELL Czyste opony

KTM: SCPNEUB-1000

............................................................................................

24 szt. w kartonie
576 szt. na palecie

1 l

Wysoce skoncentrowany szampon do mycia 
samochodu. Tworzy obfitą pianę, usuwa nawet 
najcięższe zabrudzenia oraz pozostawia połysk. 
Posiada pH neutralne. Rozcieńczać w proporcji 
1:100.

AUTOBELLA Szampon

KTM: SCBELLA-0,5L.

............................................................................................

30 szt. w kartonie
1440 szt. na palecie

500 l

AUTOBELLA LAVAINCERA Szampon z woskiem
............................................................................................

KTM: SCBELLA-1.

24 szt. w kartonie
576 szt. na palecie

1 l

Koncentrat szamponu samochodowego 
z dodatkiem wosku. Tworzy obfitą pianę. Dzięki 
zawartości specjalnych wosków ułatwia osuszanie 
samochodu oraz pozostawia wysoki połysk. 
Rozcieńczać w proporcji 1:100.

KTM: SCBELLAW-0,5L.

30 szt. w kartonie
1440 szt. na palecie

500 l

KTM: SCBELLA-1W.

24 szt. w kartonie
576 szt. na palecie

1 l
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Najwyższej jakości preparat do mycia szyb i luster. 
Dzięki zastosowaniu formuły gęstej piany jest wyjątkowo 
łatwy i wygodny w użyciu. Szybko i skutecznie usuwa 
nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia, także osad 
z dymu tytoniowego. Nie pozostawia smug i zacieków.

CANDIVETRO Pianka do szyb

KTM: SCCANDIV.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
1680 szt. na palecie

400 ml

Preparat przeznaczony do usuwania z powierzchni 
lakierowanych, gumowych oraz szyb plam po smole, 
asfalcie oraz substancjach klejących.
Nie pozostawia zacieków.

DECABIT Usuwa smołę i asfalt

KTM: SCDECAB-250.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
1680 szt. na palecie

250 ml

Preparat do usuwania żywicy. Dzięki specjalnym 
składnikom czyszczącym, łatwo usuwa zanieczyszczenia 
żywiczne. Produkt doskonały dla karoserii 
i szyb samochodów, przyczep campingowych, itp. 
Posiada przyjemny zapach.

RESINOL Usuwa żywicę

KTM: SCRESIN-250.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
1680 szt. na palecie

250 ml

Przeznaczony do mycia zewnętrznych części silnika. 
Usuwa osady i zanieczyszczenia olejopochodne. 
Bezpieczny dla elementów stalowych, miedzianych, 
aluminiowych oraz gumowych.

DMS Myje silnik

KTM: SCDMS-400.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
1680 szt. na palecie

400 ml

Preparat nabłyszczający do kokpitu oraz innych 
wewnętrznych elementów samochodu wykonanych 
z tworzyw sztucznych. Zabezpiecza przed osiadaniem 
kurzu i wilgocią. Nabłyszcza.

STIL Spray

KTM: SCSTIL.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

600 ml

Ircha syntetyczna miękka i łatwo wchłaniająca wilgoć. 
Osusza nie pozostawiając plam.  Do wielokrotnego 
użycia. Opakowanie - wygodna i praktyczna plastikowa 
tuba.

TESSI Ircha syntetyczna

KTM: SCTESSI.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

1 szt.

Preparat przeznaczony do czyszczenia i konserwacji 
zderzaków, spojlerów i elementów plastikowych 
samochodu. Nadaje naturalny połysk. Środek 
samoschnący, zapewnia długotrwały efekt.

FASCO Nabłyszcza zderzaki

KTM: SCFASCO.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

600 ml

Preparat na bazie wosków naturalnych i silikonu. Nadaje 
doskonały połysk czyszczonym powierzchniom, usuwa 
matowość każdego typu lakieru samochodowego, 
ożywia kolor i chroni przed szkodliwymi czynnikami 
atmosferycznymi.

CROSS Wosk do karoserii

KTM: SCCROSS.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
1680 szt. na palecie

400 ml
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Preparat przeznaczony do konserwacji połączeń 
i instalacji elektrycznych. Wypiera wodę, zabezpiecza 
instalację przed wilgocią, korozją oraz niskimi 
temperaturami. Szczególnie zalecany w okresie jesieni 
i zimy.

ISOL Izoluje części elektryczne

KTM: SCISOL.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
2640 szt. na palecie

200 ml

PENETRUS Odrdzewiacz
............................................................................................

Doskonały środek odrdzewiający o silnych właściwościach 
penetrujących. Dzięki swojej unikalnej formule przenika 
także do miejsc trudno dostępnych. Pomaga 
w odblokowaniu części mechanicznych unieruchomionych 
z powodu długiej bezczynności lub rdzy. Posiada 
doskonałe właściwości smarujące, dzięki czemu eliminuje 
skrzypienie i tarcie. Polecany przez profesjonalistów.

KTM: SCPEN-200.

24 szt. w kartonie
2640 szt. na palecie

200 ml

KTM: SCPENETRUS.

24 szt. w kartonie
1680 szt. na palecie

400 ml

Preparat skutecznie odświeża klimatyzację, 
pozostawiając przyjemny aromat w aucie. 
Neutralizuje obce zapachy organiczne, m.in. 
pochodzenia zwierzęcego i powstałe w wyniku 
zalegania szczątek owadów. Łatwy w użyciu.

CLIM Odświeża klimatyzację

KTM: SCCLIM-400.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
1680 szt. na palecie

400 ml

Smar do linek hamulców, łańcuchów, przekładni i innych 
części rowerowych. Smaruje i odblokowuje mechanizmy 
pokryte rdzą, chroni przed wilgocią i eliminuje tarcie. 
Zachowuje swoje właściwości nawet w temperaturze 
-50°C.

OILBIKE Smar do rowerów

KTM: SCOILBIKE-200.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
2640 szt. na palecie

200 ml

Smaruje, zapobiega zatarciom, odblokowuje 
mechanizmy pokryte rdzą. Zabezpiecza części 
elektryczne przed korozją, smaruje i eliminuje tarcie 
oraz skrzypienie zamków. Przeznaczony również 
do czyszczenia broni.

LUBER Smar ochronny

KTM: SCLUBER.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
2640 szt. na palecie

200 ml

Wysokiej jakości pianka do czyszczenia wnętrz 
samochodów wykonanych z tkanin, pluszu oraz 
dywanów. Doskonale odświeża i przywraca tkaninom 
ich kolor.

DETAP Pianka do tapicerki

KTM: SCDET-400.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
1680 szt. na palecie

400 ml

Aktywna piana przeznaczona do czyszczenia skóry 
naturalnej. Czyści wewnętrzne części samochodu, fotele, 
kanapy, itp. Ożywia kolory, nadaje przyjemną miękkość 
czyszczonej powierzchni.

RINPEL Pianka do skóry

KTM: SCRINPEL-400.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
1680 szt. na palecie

400 ml

Uniwersalny odplamiacz do tkanin. Szybko 
i skutecznie usuwa nawet najcięższe zabrudzenia. 
Nie pozostawia zacieków. Nie zawiera rozpuszczalników 
chloropochodnych.

MARRIS Odplamiacz

KTM: SCMARRIS.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
2640 szt. na palecie

200 ml
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Produkty zimowe

Zabezpiecza gumowe uszczelki drzwi i pokrywy 
bagażnika samochodu przed pękaniem 
i przymarzaniem w okresie zimy oraz przed 
starzeniem i promieniami UV w lecie. Chroni przed 
wilgocią oraz zamarznięciem elementy mechaniczne, 
np. zamki, kłódki, zawiasy.

PLAK Silikon do uszczelek

KTM: SCSILIKON-250

............................................................................................

24 szt. w kartonie
1680 szt. na palecie

250 ml

Szybko i skutecznie usuwa z szyb i piór wycieraczek 
szron, lód oraz zamarznięty śnieg. Chroni przed 
ponownym obmarzaniem. Bezpieczny dla lakieru 
i gumy. Działa skutecznie nawet w bardzo niskich 
temperaturach. Dzięki zastosowaniu specjalnego 
atomizera odmrażacz można nanosić w formie 
rozpylonej lub precyzyjnego strumienia. Nie zawiera 
metanolu.

DEG Odmrażacz do szyb

KTM: SCDEG-500AT.

............................................................................................

6 szt. w kartonie
720 szt. na palecie

500 ml

Gotowy do użycia zimowy płyn do spryskiwaczy szyb 
i reflektorów samochodowych. Skutecznie usuwa 
zabrudzenia i jest bezpieczny dla lakieru i gumy.

PLAK Zimowy płyn do spryskiwaczy -20°C 5L

KTM: SCPLPR-PLYNZIMA5L

............................................................................................

4 szt. w zgrzewce
108 szt. na palecie

5 l

Zimowy płyn do spryskiwaczy do szyb i reflektorów, 
doskonale poprawia widoczność, zwiększa 
bezpieczeństwo jazdy zimą. Nie zawiera metanolu.

DEG EXTRA 
Zimowy płyn do spryskiwaczy -20°C 4L

KTM: SCDEG-Z4LE

............................................................................................

4 szt. w zgrzewce
120 szt. na palecie

4 l

Preparat zabezpieczający szyby przed parowaniem 
i roszeniem. Szczególnie przydatny w okresach jesieni 
i zimy. Szybko wysycha. Poprawia komfort jazdy 
i widoczność.

ROX Zapobiega roszeniu szyb

KTM: SCROX.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
2640 szt. na palecie

200 ml

Preparat przeznaczony do naprawy przebitej opony bez 
zdejmowania koła. Uszczelnia przebicie i jednocześnie 
pompuje oponę.

SURE Naprawia opony

KTM: SCSURE.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
960 szt. na palecie

300 ml

Samostart. Ułatwia rozruch silnika benzynowego lub 
diesla nawet w najniższych temperaturach. Szczególnie 
zalecany w okresie zimowym.

FAVORAC Przyspiesza zapłon

KTM: SCFAV.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
2640 szt. na palecie

200 ml

Preparat do pasów napędowych wykonanych ze 
skóry, gumy, płótna, czy też każdego innego materiału. 
Zapewnia doskonałą przyczepność, dlatego zaleca się 
stosowanie preparatu na pasach nieuszkodzonych. 
Redukuje piski.

RENA Konserwuje pasy napędowe

KTM: SCRENA-250.

............................................................................................

24 szt. w kartonie
1680 szt. na palecie

250 ml
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Ircha syntetyczna ogólnego zastosowania. 
Skutecznie usuwa wodę i zabrudzenia, 
pozostawiając czystą powierzchnię. Idealna 
do wykorzystania w kosmetyce samochodowej oraz 
w gospodarstwie domowym. Może być używana 
z detergentami i innymi środkami czyszczącymi. 
Wymiary: 39 x 39 cm.

Ircha syntetyczna ogólnego zastosowania. 
Skutecznie usuwa wodę i zabrudzenia, 
pozostawiając czystą powierzchnię. Idealna 
do wykorzystania w kosmetyce samochodowej oraz 
w gospodarstwie domowym. Może być używana 
z detergentami i innymi środkami czyszczącymi. 
Wymiary: 52 x 49 cm.

IRCHA SZTUCZNA MAŁA IRCHA SZTUCZNA DUŻA

KTM: SIIRCHA-SZT-MALA. KTM: SIIRCHA-SZT-DUZA.

............................................................................................ ............................................................................................

30 szt. w kartonie
3780 szt. na palecie

15 szt. w kartonie
1890 szt. na palecie

1 szt. 1 szt.

Plak - Gąbki i irchy

Ircha naturalna wyprawiana metodą olejową, która 
nadaje jej wyjątkową zdolność absorpcji cieczy,
miękkość i charakterystyczny zapach. 
Wymiary: 36 x 26 cm.

Ircha naturalna wyprawiana metodą olejową, która 
nadaje jej wyjątkową zdolność absorpcji cieczy,
miękkość i charakterystyczny zapach. 
Wymiary: 49 x 38 cm.

Ircha naturalna wyprawiana metodą olejową, która 
nadaje jej wyjątkową zdolność absorpcji cieczy,
miękkość i charakterystyczny zapach. 
Wymiary: 41 x 34 cm.

Ircha syntetyczna ogólnego zastosowania. 
Skutecznie usuwa wodę i zabrudzenia, 
pozostawiając czystą powierzchnię. Idealna 
do wykorzystania w kosmetyce samochodowej 
oraz w gospodarstwie domowym. Może być 
używana z detergentami i innymi środkami 
czyszczącymi. Wymiary: 30 x 20 cm. 

IRCHA NATURALNA MAŁA 9,3 dm 
2

IRCHA NATURALNA DUŻA 18,6 dm 
2

IRCHA NATURALNA ŚREDNIA 13,9 dm 

2 

IRCHA SZTUCZNA MINI

KTM: SIIRCHA-NAT-MALA.

KTM: SIIRCHA-NAT-DUZA.

KTM: SIIRCHA-NAT-SRED.

KTM: SIIRCHA-SZT-MINI.

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

30 szt. w kartonie
4200 szt. na palecie

30 szt. w kartonie
3300 szt. na palecie

30 szt. w kartonie
3300 szt. na palecie

30 szt. w kartonie
9000 szt. na palecie

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

DEG SPRAY Odmraża szyby
............................................................................................

Odmrażacz do szyb. Działa szybko i skutecznie nawet 
w najniższych temperaturach. Bezpieczny dla lakieru 
i gumowych uszczelek.

KTM: SCDEG-300.

12 szt. w kartonie
1680 szt. na palecie

300 ml

KTM: SCDEG-500.

12 szt. w kartonie
1140 szt. na palecie

500 ml

DEG MINI Odmraża zamki
............................................................................................

Odmrażacz do zamków. Działa szybko i skutecznie nawet 
w najniższych temperaturach. Posiada właściwości 
smarujące i konserwujące. Zabezpiecza przed 
ponownym zamarzaniem.

KTM: SCDEG-MSP.

48 szt. w kartonie
20160 szt. na palecie

25 ml

KTM: SCDEG-50.

60 szt. w kartonie
7920 szt. na palecie

50 ml
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Praktyczna gąbka wykorzystująca skuteczność irchy 
naturalnej oraz zalety irchy sztucznej. Idealna 
do samochodu i domu. 
Wymiary: 12,5 x 8,5 x 4 cm.

Gąbka obszyta irchą syntetyczną. Idealna 
do samochodu i domu. 
Wymiary: 12,5 x 8,5 x 4 cm.

Gąbka obszyta tkaniną futerkową z włókien 
poliestrowych. Wyróżnia się dokładnością mycia 
i zwiększoną wytrzymałością. Zatrzymuje duże ilości 
wody z mydlinami i sprawia, że mycie samochodu 
jest wyjątkowo łatwe. 
Wymiary: 18 x 11 x 6 cm.

Gąbka z doskonale zachowaną porowatością, która nie 
pozwala na zatrzymywanie ziarenek piasku podczas 
mycia samochodu. Ergonomiczny kształt sprawia, że 
mycie samochodu jest wyjątkowo łatwe. 
Wymiary: 19 x 13 x 8 cm.

Praktyczna gąbka wykorzystująca skuteczność irchy 
naturalnej oraz zalety irchy sztucznej. Idealna 
do samochodu i domu. 
Wymiary: 15 x 10 x 5 cm.

Gąbka obszyta irchą syntetyczną. Idealna 
do samochodu i domu. 
Wymiary: 15 x 10 x 5 cm.

GĄBKA DWUSTRONNIE OBSZYTA MAŁA

GĄBKA OBSZYTA IRCHĄ SZTUCZNĄ MAŁA

GĄBKA WŁOCHACZ GĄBKA SAMOCHODOWA

GĄBKA DWUSTRONNIE OBSZYTA DUŻA

GĄBKA OBSZYTA IRCHĄ SZTUCZNĄ DUŻA

KTM: SIGABKA-DWUSTR-M.

KTM: SIGABKA-SZT-MALA.

KTM: SIGABKA-WLOCHACZ. KTM: SIGABKA.

KTM: SIGABKA-DWUSTR-D.

KTM: SIGABKA-SZT-DUZA.

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................ ............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

30 szt. w kartonie
1980 szt. na palecie

30 szt. w kartonie
1980 szt. na palecie

40 szt. w kartonie
800 szt. na palecie

36 szt. w kartonie
576 szt. na palecie

30 szt. w kartonie
960 szt. na palecie

30 szt. w kartonie
960 szt. na palecie

1 szt.

1 szt.

1 szt. 1 szt.

1 szt.

1 szt.

Szczególnie przydatna do przecierania zaparowanych 
szyb i lusterek, pozwalając kierowcy na bezpieczne 
i komfortowe prowadzenie pojazdu. Idealna również 
do wykorzystania w gospodarstwie domowym 
do przecierania szyb, witryn, luster, ekranów itp. 
Wymiary: 12,5 x 8,5 x 4 cm.

Szczególnie przydatna do przecierania zaparowanych 
szyb i lusterek, pozwalając kierowcy na bezpieczne 
i komfortowe prowadzenie pojazdu. Idealna również 
do wykorzystania w gospodarstwie domowym 
do przecierania szyb, witryn, luster, ekranów itp. 
Wymiary: 15 x 10 x 5 cm.

GĄBKA OBSZYTA IRCHĄ NATURALNĄ MAŁA GĄBKA OBSZYTA IRCHĄ NATURALNĄ DUŻA

KTM: SIGABKA-NAT-MALA. KTM: SIGABKA-NAT-DUZA

............................................................................................ ............................................................................................

30 szt. w kartonie
1980 szt. na palecie

30 szt. w kartonie
960 szt. na palecie

1 szt. 1 szt.
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PLAK ATAS PROFESSIONAL LINE

Plak Atas Professional Line to marka należąca do firmy Atas, dedykowana dla przemysłu oraz myjni ręcznych, samoobsługowych 
i automatycznych.

Ponad 50 lat doświadczenia na rynku chemii dla myjni, badania prowadzone przez naukowców w centrum badawczym Atas oraz 
priorytety, jakimi kieruje się firma (innowacyjność i wysoka jakość), zaowocowały stworzeniem produktów cieszących się bardzo dużą 
popularnością na rynku europejskim. 

Plak Atas Professional Line cechuje wysoki poziom skoncentrowania, co 
przekłada się na niski koszt jednostkowego mycia. Produkty są szybkie 
w działaniu i skuteczne już przy pierwszym myciu. Co równie ważne nie 
niszczą karoserii czy wnętrza samochodu oraz są przyjazne dla środowiska 
naturalnego.

Najwyższa jakość produktów Plak Atas Professional Line potwierdzona 
jest certyfikatem ISO 9001:2000. Wybrane produkty posiadają również 
Świadectwa Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny.

......................................................................................................................................................................................................

Bezpieczne 
w użyciu

Wysoce
wydajne

Niski koszt 
jednostkowego 

mycia

Szybkie 
w działaniu
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Produkty dla myjni i przemysłu

Dwuskładnikowy preparat pianotwórczy. Produkt doskonale odtłuszczający, o bardzo szerokich zastosowaniach. Usuwa wszelkie zabrudzenia 
z karoserii, naczep, wagonów kolejowych, podwozi, kół, części aluminiowych itp. Zalecany także do czyszczenia wyjątkowo silnie zabrudzonych 
powierzchni. Może być stosowany w postaci piany lub oprysku. Nie zawiera fosforanów.

Dwuskładnikowy preparat pianotwórczy. 
Produkt doskonale odtłuszczający 
o zastosowaniach podobnych do produktu 
DIMER oraz o porównywalnej skuteczności 
działania. Dodatkowo wzbogacony o substancje 
nabłyszczające.

Jednoskładnikowy preparat pianotwórczy. 
Przeznaczony do mycia karoserii samochodów 
osobowych, ciężarowych (TIR), kontenerów, 
plandek, zewnętrznych części silników oraz kół. 
Nie zawiera fosforanów.

Dwuskładnikowy preparat pianotwórczy. Produkt 
dokładnie myjący i odtłuszczający karoserie 
samochodów ciężarowych (TIR) oraz furgonetek, 
plandek, autobusów, kontenerów, itp. Zalecany 
również do mycia zewnętrznych części silnika oraz 
kół. Może być stosowany w postaci piany 
lub oprysku. Nie zawiera fosforanów.

Jednoskładnikowy preparat pianotwórczy 
tworzący bardzo gęstą i obfitą pianę. Posiada 
bardzo dobre właściwości myjące oraz właściwości 
antyelektrostatyczne. Nie zawiera fosforanów.

DIMER Koncentrat

FOR-EST RIAL 2000 Koncentrat

STEM 2F Koncentrat DLS 125 Koncentrat

KTM: SCFOREST-25.

KTM: SCFOREST2-10KG.

KTM: SCRIAL 2000-25.

KTM: SCRIAL 2000-10.

KTM: SCSTEM-2F-25.

KTM: SCDLS-25.

KTM: SCDLS-10.

......................................................................................................................................................................................................

............................................................................................ ............................................................................................

............................................................................................ ............................................................................................

24 szt. na palecie

60 szt. na palecie

24 szt. na palecie

60 szt. na palecie

24 szt. na palecie

24 szt. na palecie

  
60 szt. na palecie

25 kg

10 kg

25 kg

10 kg

25 kg

25 kg

10 kg

KTM: SCDIM-10.

60 szt. na palecie

10 kg

KTM: SCDIM-2.
  
12 szt. w kartonie
288 szt. na palecie

1,8 L /2 kg

KTM: SCDIM-25.

24 szt. na palecie

25 kg

KTM: SCDIM-5.

120 szt. na palecie

5 kg

KTM: SCDLS-1,8L
  
12 szt. w kartonie
288 szt. na palecie

1,8 L /2 kg

Jednoskładnikowy preparat pianotwórczy 
do mycia ręcznego oraz do stosowania 
w urządzeniach myjących. Posiada bardzo dobre 
właściwości myjące. Nadaje połysk czyszczonym 
powierzchniom. Bezpieczny dla lakieru. 

SUPERCAR Koncentrat

KTM: SCSCAR-25.

KTM: SCSCAR-10.

............................................................................................

24 szt. na palecie

60 szt. na palecie

25 kg

10 kg

Jednoskładnikowy preparat pianotwórczy 
tworzący bardzo gęstą i obfitą pianę (tzw. „efekt 
śniegu”) o charakterystycznym różowym kolorze.
Nabłyszcza karoserię. Ożywia kolor lakieru.

DLS 125 L3 Koncentrat - piana różowa

KTM: SCDLSL3-25.

KTM: SCDLS125L3-10.

............................................................................................

   
24 szt. na palecie

   
60 szt. na palecie

25 kg

10 kg KTM: SCSCAR-1,8L
  
12 szt. w kartonie
288 szt. na palecie

1,8 L /2 kg
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Szampon do mycia ręcznego z woskiem. Dzięki 
zawartości wosku, nadaje czyszczonym elementom 
doskonały połysk, wspomagając jednocześnie 
osuszanie. Zalecany do mycia nowych samochodów. 
Nie zawiera fosforanów. pH neutralne.

Szampon do mycia ręcznego. Zalecany 
szczególnie do mycia nowych samochodów. 
Nie pozostawia zacieków. Daje się łatwo 
spłukiwać. Bezpieczny dla lakieru, elementów 
plastikowych i gumowych. Nie zawiera fosforanów. 

Jednoskładnikowy preparat pianotwórczy 
do mycia samochodów. Posiada bardzo dobre 
właściwości czyszczące. Bezpieczny dla lakieru 
i elementów gumowych. Nadaje wyjątkowy połysk 
czyszczonym elementom. 

AUTOBELLA LAVAINCERA KoncentratAUTOBELLA Koncentrat

DECO Koncentrat

........................................................................................................................................................................................

............................................................................................

KTM: SCDECO-25.

24 szt. na palecie

25 kg

KTM: SCDECO-10.

60 szt. na palecie

10 kg

KTM: SCBELLA-25WOSK.

24 szt. na palecie

25 kgKTM: SCBELLA-25.

24 szt. na palecie

25 kg

KTM: SCBELLA-10WOSK.

60 szt. na palecie

10 kgKTM: SCBELLA-10.

60 szt. na palecie

10 kg

Szampon samochodowy o pH neutralnym, 
przeznaczony do mycia ręcznego. Dokładnie 
usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia (tłuste, 
olejowe, itp.).

BRILLANT
............................................................................................

KTM: SCBRILL-30

24 szt. na palecie

30 kg

KTM: SCBRILL-10 

60 szt. na palecie

10 kg

Bezzapachowy preparat biobójczy 
o właściwościach zarówno bakterio - jak 
i grzybobójczych. Przeznaczony do dezynfekcji 
pojazdów przewożących żywność, urządzeń, 
pojemników, komór chłodniczych, ścian, podłóg itp. 

SARNIF Koncentrat WPISANY NA LISTĘ PROD. BIOBÓJCZYCH
............................................................................................

KTM: SCSARNIF-25

24 szt. na palecie

25 kg

KTM: SCSARNIF-10.

60 szt. na palecie

10 kg

Preparat do usuwania zabrudzeń pochodzenia 
organicznego. Może być używany zarówno 
do mycia karoserii samochodów osobowych 
(również jako piana aktywna), jak i do usuwania 
pozostałości po owadach.

ECOBRIL Koncentrat

KTM: SCECOBRIL-25.

KTM: SCECOBRIL.

............................................................................................

24 szt. na palecie

60 szt. na palecie

25 kg

10 kg

KTM: SCECOBRIL-1,8L
  
12 szt. w kartonie
288 szt. na palecie

1,8 L /2 kg KTM: SCDECO-1,8L
  
12 szt. w kartonie
288 szt. na palecie

1,8 L /2,1kg

Polimerowy wosk osuszająco-nabłyszczający 
do stosowania na ciepło i na zimno. Nadaje umytym 
elementom wyjątkowy połysk. Nie pozostawia 
niepożądanych śladów na elementach gumowych 
i plastikowych. Nie tłuści szyb i podłóg myjni. 

IDROLAK 105R Koncentrat
............................................................................................

KTM: SCIDR105-25.

24 szt. na palecie

25 kg

KTM: SCIDR105-10.

60 szt. na palecie

10 kg

Polimerowy wosk osuszająco-nabłyszczający 
do stosowania na ciepło. Doskonale nabłyszcza 
i wysusza. Bezpieczny dla wszelkich gumowych 
i plastikowych elementów auta. Nie tłuści 
szyb samochodu i podłóg myjni. Zabezpiecza 
samochód pozostawiając na karoserii ochronną 
powłokę. Stosowany z wykorzystaniem lancy 
pianotwórczej daje gęstą, nabłyszczającą pianę.

IDROLAK 93A Koncentrat

KTM: SCIDR-25.

............................................................................................

24 szt. na palecie

25 kg

KTM: SCIDR105-1,8L
  
12 szt. w kartonie
288 szt. na palecie

1,8 L /1,7 kg
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PLAK 2

Wosk osuszająco-nabłyszczający pochodzenia 
parafinowego do stosowania na zimno. Nie tłuści szyb 
samochodów i podłóg w myjniach. Pozostawia cienką 
warstwę ochronną. Stosowany z wykorzystaniem 
lancy pianotwórczej daje gęstą, nabłyszczającą pianę.

IDROLAK 64B Koncentrat

KTM: SCIDR64-25.

KTM: SCIDR64-10.

............................................................................................

24 szt. na palecie

60 szt. na palecie

25 kg

10 kg

Do czyszczenia tapicerek z wszelkiego rodzaju tkanin. 
Ożywia kolory i pozostawia przyjemny zapach.
Zawiera specjalne dodatki, które rozrywają wiązania 
fizyko-chemiczne pomiędzy włóknami, a cząsteczkami 
zanieczyszczeń, ułatwiając ich usunięcie.

DETAP Koncentrat

KTM: SCDET-25.

KTM: SCDET-10.

............................................................................................

   
24 szt. na palecie

   
60 szt. na palecie

25 kg

10 kg

Doskonały preparat do czyszczenia plastików. 
Czyści wszelkie elementy wykonane z tworzyw 
sztucznych (np. z plastiku, z linoleum, sztucznej 
skóry, itp.). Ożywia kolory, dokładnie usuwa 
plamy, nawet te najbardziej uciążliwe. Pozostawia 
przyjemny zapach. Nie wymaga spłukiwania.

VINET Koncentrat

KTM: SCVINET-25.

KTM: SCVINET.

............................................................................................

   
24 szt. na palecie

   
60 szt. na palecie

25 kg

10 kg

Preparat do czyszczenia i pielęgnacji kokpitu. 
Numer 1 w Polsce. Zawiera silikon. Preparat 
o szczególnych właściwościach polerujących. 
Delikatnie natłuszcza eliminując drobne 
zarysowania. Pozostawia przyjemny zapach, 
posiada właściwości antyelektrostatyczne.

PLAK

KTM: SCPLAK-16KG.

............................................................................................

   
22 szt. na palecie

16 kg

Mleczko do czyszczenia i pielęgnacji kokpitu. 
Czyści, delikatnie nabłyszcza i chroni 
powierzchnie plastikowe. Nie tłuści oraz nie 
powoduje przebarwień.

KTM: SCPL2-25.

KTM: SCPL2-10.

............................................................................................

   
24 szt. na palecie

   
60 szt. na palecie

25 kg

10 kg

Wosk osuszająco-nabłyszczający pochodzenia 
parafinowego do stosowania na zimno. Zawiera 
specjalne substancje hydrofobowe, gwarantujące 
szybkie i dokładne osuszanie mytych powierzchni. 

DRYLAV EXTRA Koncentrat

KTM: SCDRYLAV-25

KTM: SCDRYLAV-10.

............................................................................................

   
24 szt. na palecie

   
60 szt. na palecie

25 kg

10 kg

KTM: SCVINET-1,8L
  
12 szt. w kartonie
288 szt. na palecie

1,8 L /1,9 kg

Preparat do mycia szyb. Dokładnie usuwa 
wszelkie zabrudzenia i tłuste plamy, zapewniając 
doskonałą widoczność. Całkowicie bezpieczny dla 
uszczelek plastikowych i gumowych. Może być 
stosowany także jako płyn do spryskiwaczy.

CANDIVETRO 4ST
............................................................................................

KTM: SCCANDIV-25

   
24 szt. na palecie

25 kg

KTM: SCCANDIV-10.

   
60 szt. na palecie

10 kg

Preparat do konserwacji zderzaków i spojlerów. 
Nadaje naturalny połysk, przywracając także żywe 
kolory elementom wyblakłym wskutek działania 
promieni słonecznych i innych czynników 
atmosferycznych. Pozostawia na czyszczonej 
powierzchni cienką warstwę ochronną. 
Nie tłuści i nie niszczy lakieru.

FASCO

KTM: SCFASCO-8.

............................................................................................

   
60 szt. na palecie

8 kg
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Preparat do mycia każdego rodzaju felg 
lakierowanych wykonanych ze stopów aluminium 
lub stalowych. Doskonale i szybko usuwa tlenki, 
zanieczyszczenia drogowe oraz pył pochodzący 
z hamulców. Nie pozostawia zacieków. 

LACER Koncentrat pH zasadowe

KTM: SCLACER-25.

KTM: SCLACER.

............................................................................................

   
24 szt. na palecie

   
60 szt. na palecie

25 kg

10 kg

Preparat do konserwacji opon. Konserwuje 
i ożywia kolor opon oraz innych elementów 
gumowych. Zawiera substancje chroniące przed 
promieniowaniem ultrafioletowym, przedłużając 
tym samym żywotność opony. Niweluje drobne rysy 
i zadrapania.

PNEUBELL TP Koncentrat
............................................................................................

KTM: SCPNEUB-25

   
24 szt. na palecie

25 kg

KTM: SCPNEUB10.

   
60 szt. na palecie

10 kg

Preparat do konserwacji opon i gumy wytwarzany 
na bazie naturalnych substancji. Nabłyszcza 
nadając efekt mokrej opony. Nie brudzi i nie 
plami. Konserwuje i zmiękcza gumę, wydłużając 
jej żywotność. Może być stosowany przy pomocy 
gąbki, szczotki lub atomizera.

PNEUBELL MB Koncentrat
............................................................................................

KTM: SCPNEUB-MB-30

   
24 szt. na palecie

30 kg

KTM: SCPNEUB-MB-12.

   
60 szt. na palecie

12 kg

Preparat do mycia zewnętrznych części silnika. 
Przeznaczony do usuwania osadów 
i zanieczyszczeń olejopochodnych. Bezpieczny 
dla elementów stalowych, miedzianych, 
aluminiowych oraz gumowych. Nadaje połysk 
czyszczonym elementom. Rozcieńczony 
z naftą może być używany do mycia części 
mechanicznych w kadziach.

DMS 1508 Koncentrat

KTM: SCDMS-8K.

............................................................................................

   
60 szt. na palecie

8 kg

Preparat do odtłuszczania części mechanicznych 
oraz zewnętrznych elementów silnika. Doskonale 
usuwa zabrudzenia olejopochodne. Bezpieczny 
dla elementów plastikowych i gumowych. 
Nadaje połysk, nie pozostawia smug i zacieków.

FORCLEAN Koncentrat
............................................................................................

KTM: SCFORCLEAN-25

   
24 szt. na palecie

25 kg

KTM: SCFORCLEAN-10.

   
60 szt. na palecie

10 kg

Preparat do mycia nielakierowanych felg 
wykonanych z aluminium. Doskonale myje 
kontenery i cysterny wykonane ze stopów metali 
lekkich. Zalecany również do mycia elementów 
chromowanych i niklowanych. 

FORLEGA Koncentrat pH kwasowe
............................................................................................

KTM: SCFORL-30

   
24 szt. na palecie

30 kg

KTM: SCFORL-12.

   
60 szt. na palecie

12 kg

Skutecznie usuwa z szyb i karoserii zaschnięte 
szczątki owadów. Nie niszczy lakieru ani 
elementów gumowych. Nie pozostawia zacieków.

NETINS Koncentrat
............................................................................................

KTM: SCNETI-25

   
24 szt. na palecie

25 kg

KTM: SCNETI-10.

   
60 szt. na palecie

10 kg

Preparat do usuwania smoły i asfaltu z lakieru 
i elementów plastikowych. Dobrze usuwa także 
inne zabrudzenia oleiste.

DECABIT

KTM: SCDECAB-8.

............................................................................................

   
60 szt. na palecie

8 kg
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Preparat do usuwania osadów wapniowych 
(odkamieniacz). Preparat o bardzo silnym 
i skutecznym działaniu. Usuwa osady wapniowe 
oraz tlenki.

VALER Koncentrat

KTM: SCVALER-30.

KTM: SCVALER-12.

............................................................................................

   
24 szt. na palecie

   
60 szt. na palecie

30 kg

12 kg

Preparat przeznaczony do zmywania plam tłustych 
i olejopochodnych z posadzek, ścian i urządzeń.
Szczególnie przydatny w myjniach, warsztatach 
i halach przemysłowych. Skutecznie odrywa brud 
od czyszczonych powierzchni.

Preparat odtłuszczający do samochodów 
ciężarowych, sprzętu przemysłowego oraz 
powierzchni produkcyjnych.

MITOR Koncentrat DUAL Koncentrat
............................................................................................ ............................................................................................

KTM: SCMIT-25

   
24 szt. na palecie

25 kg

KTM: SCMIT-10.

   
60 szt. na palecie

10 kg

KTM: SCDUAL-25

   
24 szt. na palecie

25 kg

KTM: SCDUAL-10

   
60 szt. na palecie

10 kg

Preparat doskonale usuwający pozostałości 
po cemencie z cementowozów („gruszek”), 
betoniarek i innego sprzętu budowlanego. Zawiera 
inhibitory korozji. Regularne stosowanie produktu 
CEM zapewnia długą żywotność czyszczonego 
sprzętu budowlanego.

CEM Koncentrat
............................................................................................

KTM: SCCEM-25

   
24 szt. na palecie

25 kg

KTM: SCCEM.

   
60 szt. na palecie

10 kg

Wybrane produkty z linii ATAS Professional 
Line posiadają Świadectwa Jakości 
Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład 
Higieny. Certyfikaty te dopuszczają niżej 
wymienione produkty ATAS do stosowania 
w przemyśle spożywczym:

1. DIMER
2. RIAL 2000
3. DECO
4. VINET
5. FORCLEAN
6. VALER
7. DUAL

ŚWIADECTWA JAKOŚCI ZDROWOTNEJ PZH
............................................................................................

Innowacyjny mikroproszek do mycia każdego 
rodzaju karoserii, posiadający doskonałe 
właściwości myjące. Do stosowania w myjniach 
samoobsługowych wyposażonych w system 
dozowania proszku.

MIKRO POLVER ECO
............................................................................................

KTM: SCMP-446661820

   
40 szt. na palecie

20 kgKTM: SCMP-ECO.

   
40 szt. na palecie

20 kg

NIE ZAWIERA FOSFORANÓW

Innowacyjny mikroproszek do mycia każdego 
rodzaju karoserii, posiadający doskonałe 
właściwości myjące. Do stosowania w myjniach 
samoobsługowych wyposażonych w system 
dozowania proszku.

MIKRO POLVER FORTE
............................................................................................
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SONAX – dodajemy blasku Mistrzom Świata!

SONAX słynie na całym świecie z produkcji najwyższej jakości preparatów do pielęgnacji samochodu. Ponad 60 lat doświadczeń, 
innowacyjność oraz ogromne nakłady ponoszone na badania i rozwój, zaowocowały stworzeniem kompleksowej oferty 
dopracowanych w każdym calu produktów przeznaczonych do pielęgnacji samochodu.

Produkty marki SONAX tworzone są z myślą o Tobie i Twoim samochodzie. Dzięki temu są niesamowicie łatwe i wygodne w użyciu 
oraz niezwykle skuteczne w działaniu.

Każdy produkt ma oryginalną, opracowaną w laboratoriach firmy SONAX, formułę i jest poddawany ciągłym testom tak, aby był 
jednocześnie efektywny, maksymalnie wydajny i bezpieczny dla Twojego samochodu.

Dla firmy SONAX ogromne znaczenie ma również środowisko naturalne i Twoje zdrowie. Dlatego też zarówno proces produkcji jak 
i same produkty firmy SONAX spełniają najbardziej rygorystyczne, unijne normy dotyczące ochrony środowiska.

SONAX przez ponad 25 lat był silnie związany ze sportami motorowymi, zwłaszcza z Formułą 1. Od 2012 roku jest „Oficjalnym 
dostawcą” dla zespołu Red Bull Racing. Oznacza to, że SONAX dba o doskonały wygląd bolidów i floty aktualnych mistrzów świata F1.

Profesjonaliści zaufali produktom firmy SONAX. Zaufaj i Ty!

......................................................................................................................................................................................................
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Premium Class

Zabezpiecza lakier twardą jak szkło warstwą nano-cząsteczek krzemionkowych. Ożywia kolor lakieru oraz nadaje 
mu głęboki, lustrzany połysk. Utrudnia osadzanie się na karoserii brudu, owadów i soli, przez co zabezpiecza ją przed 
korozją. Działa hydrofobowo, pozostawiając długotrwały efekt wypierania wody z powierzchni lakieru.
W zależności od warunków produkt zapewnia ochronę do 9 miesięcy.

ZESTAW DO NANO OCHRONY LAKIERU
......................................................................................................................................................................................................

6 szt. w kartonie
192 szt. na palecie

50 ml + 250 ml (SONAX Do czyszczenia lakieru) + 2 szt. ściereczka KTM: SC-S226941

Produkt zawiera 100% najwyższej jakości wosków Carnauba. Dzięki zwartej strukturze cząsteczek wosku zapewnia 
maksymalne zabezpieczenie przed promieniami UV i pozostawia długotrwały głęboki i lśniący połysk. Doskonale chroni 
lakier przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Wysokiej jakości delikatne olejki ułatwiają aplikację wosku. 
Idealny do wszystkich rodzajów lakieru włączając w to wysoce odporne na zarysowania nitro, ceramiczne i nano lakiery.

Główne zalety SONAX Premium Class Wosk Carnauba:
aWysoce wydajny: jedno opakowanie wystarcza na ok. 10 aplikacji lub samochodów.
aZapewnia wyjątkowo długotrwały efekt: pozostaje przez co najmniej 10 myć samochodu.
aNie pozostawia białych plam na elementach wykonanych z tworzyw sztucznych  (np. zderzakach i elementach ozdobnych).
aNie zawiera substancji zapachowych - zminimalizowane ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych.

Skuteczność wosku konserwującego lakier w ogromnym stopniu zależy od właściwego przygotowania podłoża. Lakier, 
który nie był wystarczająco dobrze oczyszczony i pozbawiony pozostałości po innych woskach, nie może w pełni 
skorzystać z najwyższej jakości właściwości ochronnych takich wosków jak SONAX Premium Class Wosk Carnauba. 
Jeżeli przygotujemy podłoże przy pomocy zestawu, możliwe będzie osiągnięcie jeszcze głębszego połysku oraz 
uzyskanie pełnej odporności i trwałości warstwy ochronnej wosku.

Główne zalety SONAX Premium Class Zestaw Do Czyszczenia Lakieru:
aZawiera delikatne cząstki ścierne, które usuwają drobne rysy.
aOdtłuszcza powierzchnię lakieru i usuwa tłusty film utworzony przez pozostałości silikonu, oleju i wosków.
aWygładza powierzchnię lakieru i wzmacnia połysk.
aIdealnie nadaje się do przygotowania powierzchni lakieru przed nałożeniem wosku SONAX Premium Class Wosk.

Najwyższej jakości preparat do polerowania lakieru oparty na bazie szafirowych nano-cząsteczek. Przeznaczony 
do wszystkich rodzajów lakieru. Dokładnie usuwa nawet najgłebsze zarysowania oraz utlenioną warstwę lakieru. 
Przywraca oryginalny kolor i nadaje głęboki połysk, który utrzymuje się nawet po wielu myciach. Nie pozostawia smug, 
hologramów oraz mazów. Doskonale nadaje się do likwidowania już istniejących hologramów. 
Pozwala użytkownikowi mieć bezpośredni wpływ na jakość polerowania: dłuższe i bardziej intensywne polerowanie 
zapewnia lepszy rezultat. Zestaw zawiera preparat do polerowania,  specjalnie wyprofilowany uchwyt z gąbką 
do aplikacji i polerowania oraz wysokiej jakosci ściereczkę z mikrofibry do usuwania pozostałości po preparacie. 
Preparat można stosować również przy użyciu maszyny polerskiej.

WOSK CARNAUBA

ZESTAW DO CZYSZCZENIA LAKIERU

ZESTAW DO POLEROWANIA LAKIERU

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

6 szt. w kartonie
288 szt. na palecie

6 szt. w kartonie
312 szt. na palecie

6 szt. w kartonie
216 szt. na palecie

200 ml + gąbka + ściereczka z mikrofibry

250 ml + gąbka + ściereczka z mikrofibry

250 ml + gąbka P-Ball do aplikacji + ściereczka z mikrofibry

KTM: SC-S211200

KTM: SC-S212100

KTM: SC-S200941



26    TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI
DOSTĘPNA JUŻ DZIŚ

                PIELĘGNACJA SAMOCHODU W REKORDOWO KRÓTKIM CZASIE

Zasada działania Hybrid Net Protection

“Hybrid” w tym przypadku oznacza połączenie organicznych 
i nieorganicznych substancji w celu osiągnięcia długotrwałej warstwy 
ochronnej o wysokim połysku dla wszystkich typów lakieru.  

Komponenty organiczne są odpowiedzialne za zapewnienie 
powierzchni pożądanej gładkości, olśniewającego i głębokiego 
połysku oraz niesamowitego efektu hydrofobowego (odpychania 
wody). Co więcej, wnikają głęboko w istniejące nierówności tworząc 
trwałe struktury.

Komponenty nieorganiczne formują silną i trwałą strukturę między 
warstwami organicznymi, zapewniając stabilną powłokę ochronną. 

Nieorganiczna 
sieć

Powierzchnia lakieru

Organiczna 
powłoka 

SONAX prezentuje technologię Hybrid NPT

Nowoczesne lakiery samochodowe (zwłaszcza powłoki odporne na 
zarysowania) potrzebują nowych rozwiązań w zakresie pielęgnacji 
oraz ich zabezpieczenia.

Dlatego też, idąc  z duchem czasu, w woskach oraz preparatach 
do polerowania i zabezpieczania lakieru, SONAX zastąpił opartą 
na nanotechnologii formułę „Nano Pro” nowym rozwiązaniem, 
nazwanym Hybrid Net Protection Technology.

Korzyści, jakie uzyskano zmieniając formułę na Hybrid Net Protection 
Technology:

•   wydłużone właściwości konserwujące i ochronne,
•   zwiększona wydajność produktów,
•   jeszcze szybsza i łatwiejsza aplikacja.
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Bezwoskowy preparat do wszystkich nowych, 
niezniszczonych oraz wypolerowanych 
powierzchni lakierowanych. Innowacyjna formuła 
Hybrid Net Protection Technology zapewnia 
długotrwałą ochronę, przywraca intensywność 
kolorów zapewniając efekt rozpraszania wody. 
Łatwy i szybki w użyciu. Zapewnia do 6 miesięcy 
ochrony lakieru.

SPRAY&CLAY Zestaw
............................................................................................

Szybko, bezpiecznie i dokładnie usuwa ciężkie 
zabrudzenia, takie jak żywica, pozostałości po 
owadach, smoła, osady przemysłowe, rdzawy 
nalot. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni 
lakierowanych i szkła. 

Zestaw składa się z płynu czyszczącego 
i specjalnej plastycznej masy (glinki).

KTM: SC-S203241

6 szt. w kartonie
342 szt. na palecie

500 ml

SZAMPON 2 W 1 Koncentrat
............................................................................................

Wysoce wydajny koncentrat szamponu do mycia 
powierzchni lakierowanych, metali, szkła, tworzywa 
sztucznego i gumy, ze specjalnymi dodatkami 
wspomagającymi proces osuszania. Po wyschnięciu 
na umytej powierzchni nie pozostają ślady po zaciekach – 
i to bez wycierania. 

KTM: SC-S215300

6 szt. w kartonie
360 szt. na palecie

1 l

WOSK PEŁNA OCHRONA
............................................................................................

Twardy wosk do konserwacji wszystkich 
lakierów. Wyprodukowany został na bazie 
naturalnego wosku Carnauba, dzięki czemu 
oferuje wyjątkowo długotrwałą ochronę 
i perfekcyjny połysk. Niezwykle wydajny 
i niewiarygodnie łatwy do polerowania. Nie 
zawiera środków ściernych. W opakowaniu 
znajduje się gąbka do nakładania wosku.

KTM: SC-S216200

6 szt. w kartonie
648 szt. na palecie

150 ml

BRILLIANT WAX 1 Hybrid NPT
............................................................................................

Twardy wosk w płynie bez substancji ściernych 
do lakierów nowych oraz wypolerowanych. Dzięki 
innowacyjnej technologii Hybrid Net Protection nadaje 
połysk, przywraca głębię koloru oraz długotrwale 
zabezpiecza lakier.
Preparat nadaje się do wszystkich rodzajów lakierów. Nie 
pozostawia trudnych do usunięcia białych plam i smug na 
elementach wykonanych z tworzywa sztucznego.

KTM: SC-S201100

6 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

250 ml

POLISH&WAX 2 Hybrid NPT
............................................................................................

Wosk o umiarkowanym stopniu ścierności do usuwania 
zadrapań oraz polerowania zmatowiałych powierzchni. 
Optymalna ilość cząsteczek ściernych w połączeniu 
z innowacyjną technologią Hybrid Net Protection nadaje 
zmatowiałym lakierom głęboki połysk, wyciąga pierwotną 
głębię koloru i zapewnia długotrwałą ochronę.

KTM: SC-S207100

6 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

250 ml

POLISH&WAX 3 Hybrid NPT
............................................................................................

Skuteczny wosk o wysokim stopniu ścierności do 
usuwania zniszczonych i zmatowiałych warstw lakieru. 
Dzięki mikrocząsteczkom proszku aluminiowego 
wygładza zarysowania powstałe podczas codziennej 
eksploatacji pojazdu.  Innowacyjna technologia Hybrid 
NPT pozwala w maksymalny sposób wyciągnąć głębię 
koloru oraz uzyskać wysoki połysk wraz z „efektem rosy” - 
rozpraszania kropli wody.

KTM: SC-S202100

6 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

250 ml

Linia Xtreme

BRILLIANT SHINE DETAILER
............................................................................................

Czyści lekko zabrudzone powierzchnie delikatnie 
i skutecznie, nie pozostawia rys. Nadaje lakierowi 
aksamitną gładkość i olśniewający, głęboki połysk. 
Odświeża wcześniej nałożone warstwy wosku, zapewnia 
dodatkowy efekt spływania wody.

KTM: SC-S287400

6 szt. w kartonie
432 szt. na palecie

750 ml

PROTECT + SHINE HYBRID NPT
............................................................................................

KTM: SC-S222100

6 szt. w kartonie
216 szt. na palecie

210 ml
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PŁYN DO MYCIA SZYB Nano Pro
............................................................................................

Wyjątkowo silny preparat czyszczący do wszystkich 
powierzchni szklanych. 

Nanocząsteczki zawarte w preparacie tworzą warstwę 
zapewniającą szybsze spływanie wody i utrudniającą 
osadzanie się brudu. Nie pozostawia smug. 

KTM: SC-S238241

6 szt. w kartonie
432 szt. na palecie

500 ml

DO CZYSZCZENIA FELG Super efekt
............................................................................................

Wysoce skuteczny preparat do czyszczenia felg stalowych 
i aluminiowych. Bez problemów usuwa nawet najbardziej 
oporny brud: zapieczony pył hamulcowy, plamy oleju, 
ślady po gumie oraz wszelkie zanieczyszczenia drogowe.
Nie zawiera kwasów. pH neutralne. Bezpieczny dla felg 
lakierowanych, nielakierowanych oraz śrub i nakrętek.

KTM: SC-S230200

6 szt. w kartonie
432 szt. na palecie

500 ml

ZESTAW DO ZABEZPIECZANIA FELG
............................................................................................

Preparat do długotrwałego zabezpieczania 
felg. Pozostawia niewidzialną, twardą jak 
szkło warstwę nano-cząsteczek, dzięki czemu 
uzyskujemy efekt wypierania wody, brudu i soli. 
Zapobiega ponownemu osadzaniu się brudu, 
w tym pyłu hamulcowego. Przeznaczony 
do felg aluminiowych, stalowych, 
chromowanych i polerowanych. 
W zestawie: 4 ściereczki do polerowania felg. 

KTM: SC-S236100

6 szt. w kartonie
408 szt. na palecie

250 ml

DO CZYSZCZENIA WNĘTRZA SAMOCHODU
............................................................................................

Preparat opracowany specjalnie do utrzymania 
czystości we wnętrzu samochodu oraz w domu. Dzięki 
specjalnej formule i bardzo intensywnemu działaniu 
szybko i skutecznie czyści elementy wnętrza pojazdu, 
takie jak: tworzywa sztuczne, tapicerka czy podsufitka. 
Jednocześnie eliminuje nieprzyjemne zapachy dymu 
tytoniowego, pochodzenia zwierzęcego, a także wiele 
innych.

KTM: SC-S221241

6 szt. w kartonie
432 szt. na palecie

500 ml

ŻEL NABŁYSZCZAJĄCY DO OPON
............................................................................................

Żel nabłyszczający do wszystkich rodzajów opon. 
Pozostawia długotrwały efekt mokrej opony. Nadaje 
głęboki połysk i konserwuje. Zabezpiecza opony 
przed pękaniem i blaknięciem. Dzięki konsystencji 
żelu zapewnia łatwą i równomierną aplikację bez 
pozostawiania plam na felgach, lakierze czy podłożu.
Ekstremalnie wydajny - wystarcza na 25 opon.

KTM: SC-S235100

6 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

250 ml

ŻEL DO PLASTIKÓW ZEWNĘTRZNYCH
............................................................................................

Pielęgnuje zewnętrzne, nielakierowane elementy 
samochodu, wykonane z tworzyw sztucznych. Ożywia 
kolory i nadaje połysk wyblakłym zderzakom i listwom 
ochronnym. Tworzy na pielęgnowanej powierzchni trwałą 
warstwę ochronną. Preparat jest przezroczysty, nadaje się 
więc do elementów plastikowych we wszystkich kolorach. 
Nie zawiera silikonu. 

KTM: SC-S210141

6 szt. w kartonie
1128 szt. na palecie

250 ml

COCKPIT MATOWY
Czyści i pielęgnuje elementy z tworzywa sztucznego 
we wnętrzu auta. Działa antystatycznie, dzięki czemu 
zapobiega gromadzeniu się kurzu. Regeneruje 
i konserwuje zmatowiałe i chropowate powierzchnie 
nadając im efekt miękkości. Pozostawia przyjemny, 
odświeżający zapach. Nie zawiera silikonu ani 
rozpuszczalników. 

KTM: SC-S283200

6 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

300 ml

DO CZYSZCZENIA FOLII
............................................................................................

Preparat do wstępnego czyszczenia oklejeń pojazdów. 
Szybko i dokładnie usuwa wszystkie typowe zabrudzenia 
z powierzchni folii. Bezpieczny dla czyszczonych 
powierzchni zarówno matowych jak i błyszczących. 
Zalecany do  stosowania przed myciem właściwym.

KTM: SC-S293241

6 szt. w kartonie
432 szt. na palecie

750 ml

............................................................................................
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LETNI PŁYN DO SPRYSKIWACZY 
Koncentrat 1:100 Nano Pro............................................................................................

Koncentrat płynu do spryskiwaczy szyb i reflektorów 
samochodowych o świeżym zapachu. Dzięki 
zastosowaniu nanotechnologii poprawiona została 
szybkość i skuteczność mycia. 
Wyjątkowa wydajność: z 25 ml uzyskuje się 2,5 litra 
gotowego do użycia płynu do spryskiwaczy. Można 
stosować do dysz wachlarzowych.

KTM: SC-S271141

6 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

250 ml

LETNI PŁYN DO SPRYSKIWACZY Nano Pro
......................................................................................................................................................................................................

Gotowy do użycia płyn do spryskiwaczy szyb i reflektorów samochodowych o świeżym zapachu. Dzięki zastosowaniu nanotechnologii 
poprawiona została szybkość i skuteczność mycia. Niezwykle szybko usuwa z szyb warstwy brudu i tłuszczu ograniczające widoczność. 
Dzięki formule NanoPro jest znacznie wydajniejszy od tradycyjnych płynów oraz skuteczniej usuwa owady. Nie pozostawia smug i zacieków. 
Można stosować do dysz wachlarzowych. 

KTM: SC-S272405

4 szt. w zgrzewce
144 szt. na palecie

4 l

Elementy zewnętrzne, lakier i chrom

SZAMPON Z WOSKIEM Koncentrat
............................................................................................

Szybka pielęgnacja lakieru podczas ręcznego mycia 
samochodu. Czyści i jednocześnie chroni lakier.

Gruntownie usuwa wszelkie zabrudzenia, 
a zawarty w preparacie wosk pokrywa lakier warstwą 
ochronną nadając jednocześnie głęboki połysk.

KTM: SC-S313200

6 szt. w kartonie
594 szt. na palecie

500 ml

SZAMPON NABŁYSZCZAJĄCY Koncentrat
............................................................................................

Skoncentrowany szampon do ręcznego mycia 
samochodu. Działa szybko i dokładnie. Usuwa typowe 
zabrudzenia drogowe. Jednocześnie wosk zawarty 
w szamponie nabłyszcza i zabezpiecza czyszczoną 
powierzchnię. Nadaje się do czyszczenia wszelkich 
powierzchni lakierowanych, metalu, szkła, tworzyw 
sztucznych, gumy, ceramiki, porcelany i powierzchni 
metalowych.

KTM: SC-S314300

6 szt. w kartonie
360 szt. na palecie

1 l

PIANKA DO SKÓRY Nano Pro
............................................................................................

Brutalna wobec brudu - łagodna dla skóry. Pianka 
o naturalnym zapachu skóry do czyszczenia 
i pielęgnowania foteli samochodowych, elementów 
wystroju wnętrza, pokrowców na motocykle, mebli 
i innych elementów z gładkiej skóry. Usuwa brud, olej 
i tłuszcz nadając skórze wyjątkową sprężystość. 
Naturalny wosk pszczeli zapewnia długotrwałą 
konserwację. 

KTM: SC-S289100

6 szt. w kartonie
1008 szt. na palecie

250 ml

PIANKA DO TAPICERKI
............................................................................................

Czyści wszelkiego rodzaju elementy tekstylne, takie 
jak: siedzenia, tapicerkę, wykładziny, obicia, podsufitkę, 
foteliki dla dzieci oraz elementy z delikatnej Alcantary. 
Wnika w głąb włókien, odświeża kolory i usuwa 
nieprzyjemne zapachy (np. dym papierosowy, zapachy 
pochodzenia zwierzęcego). 

KTM: SC-S206300

6 szt. w kartonie
648 szt. na palecie

400 ml

POLITURA MASZYNOWA Hybrid NPT
............................................................................................

Uniwersalna politura przeznaczona do polerowania 
mechanicznego. Idealnie nadaje się  do wszystkich 
lakierów - nowych, zmatowiałych, utlenionych oraz 
porysowanych. Innowacyjna technologia HYBRID NET 
PROTECTION zapewnia głęboki połysk pozbawiony 
hologramów, przywracając pierwotną głębię koloru.

KTM: SC-S219141

6 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

250 ml
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SZAMPON SAMOCHODOWY Koncentrat
............................................................................................

Łagodny szampon samochodowy w koncentracie (100 
ml na 10 l wody) przeznaczony do częstego mycia.

Czyści delikatnie, nadając połysk. Bezpieczny dla 
karoserii. Można stosować do mycia wszystkich 
rodzajów lakierów, chromów, elementów z tworzyw 
sztucznych i szkła. Nie zawiera fosforanów.

KTM: SC-S314341

6 szt. w kartonie
360 szt. na palecie

1 l

DO USUWANIA OWADÓW
............................................................................................

Szybko i bez problemu usuwa pozostałości po 
owadach z szyb, lakieru, chromu i tworzyw sztucznych.

Dzięki swym znakomitym właściwościom penetrującym 
rozmiękcza nawet stare, zaschnięte zabrudzenia po 
owadach, jednocześnie nie naruszając czyszczonej 
powierzchni.

KTM: SC-S533200

6 szt. w kartonie
432 szt. na palecie

500 ml

Działa łagodnie i jednocześnie dokładnie usuwa 
plamy ze smoły i oleju oraz innego typu uporczywe 
zabrudzenia. Doskonały do czyszczenia lakieru 
i chromu. Usuwa pozostałości po naklejkach 
oraz pozostałości po preparatach do konserwacji 
podwozia. Użycie preparatu nie powoduje rys 
i zadrapań. 

PREPARAT DO USUWANIA SMOŁY

KTM: SC-S334200

............................................................................................

6 szt. w kartonie
864 szt. na palecie

300 ml

WOSK NA MOKRO
............................................................................................

Wysoce skuteczny i łatwy w użyciu preparat 
czyszcząco-ochronny. Może być stosowany 
do wszystkich rodzajów lakieru. Dzięki zawartości 
naturalnego wosku Carnauba zapewnia ochronę 
lakieru, ożywia kolor oraz pozostawia wysoki połysk 
na kilka tygodni bez konieczności ponownego 
polerowania.

KTM: SC-S288200

6 szt. w kartonie
432 szt. na palecie

500 ml

DO REGENERACJI LAKIERU
............................................................................................

Czyści zmatowiałe, lekko porysowane i mocno 
utlenione lakiery zwykłe i metalizowane. Przywraca 
pierwotną głębię koloru. Wygładza drobne rysy. Usuwa 
resztki brudu i plamy ze smoły.

Wyjątkowo łatwy w użyciu. W celu zabezpieczenia 
lakieru zaleca się użycie dodatkowo preparatu SONAX 
Twardy wosk w płynie.

KTM: SC-S302100

6 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

250 ml

TWARDY WOSK W PŁYNIE
............................................................................................

Znakomity wosk zabezpieczający lakier. Chroni 
i pielęgnuje lakiery zwykłe i metalizowane. 
Wysokiej jakości naturalne woski Carnauba trwale 
zabezpieczają przed negatywnym wpływem czynników 
atmosferycznych. 

Wyjątkowo łatwy w użyciu. Łagodny dla lakieru. Nasyca 
kolory i nadaje głęboki połysk. Nie zawiera środków 
ściernych.

KTM: SC-S301100

6 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

250 ml

AUTO POLITURA
............................................................................................

Politura skuteczna na drobne zadrapania i zmatowiały 
lakier. Wyjątkowo łatwa w użyciu.

Czyści lakier, ożywia kolory i zapewnia długotrwałą 
ochronę powierzchni dzięki naturalnym woskom 
Carnauba. Nadaje karoserii głęboki, lśniący połysk.

KTM: SC-S300100

6 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

250 ml

WOSK DO LAKIERÓW METALIZOWANYCH
............................................................................................

Wosk do polerowania lakierów metalizowanych. 
Czyści, poleruje i zabezpiecza lakierowaną 
powierzchnię. Usuwa drobne nierówności. 
Wysokogatunkowe, naturalne woski Carnauba trwale 
chronią przed szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. Zapewnia optymalną, długotrwałą 
ochronę.

KTM: SC-S317100

6 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

250 ml
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 BIAŁY KTM: SC-S296041 CZARNY KTM: SC-S296141

NIEBIESKI KTM: SC-S296241 SREBRNY KTM: SC-S296341

CZERWONY KTM: SC-S296441 ZIELONY KTM: SC-S296741

Wosk koloryzujący na bazie nanotechnologii przeznaczony do wszystkich lakierów zwykłych i metalizowanych. Zawiera naturalne woski Carnauba. Zawarte w wosku barwniki 
zakrywają drobne rysy. Przywraca głębię koloru i nadaje brylantowy połysk na wiele miesięcy. Zapewnia długotrwałą ochronę. Czyści poleruje i jednocześnie konserwuje. 
W opakowaniu 500ml znajduje się kredka woskowa do maskowania dużych rys oraz odprysków na lakierze.

WOSK KOLORYZUJĄCY Nano Pro
......................................................................................................................................................................................................

Dostępne kolory Dostępne kolory

6 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

250 ml
6 szt. w kartonie
594 szt. na palecie

500 ml BIAŁY KTM: SC-S296000 CZARNY KTM: SC-S296100

NIEBIESKI KTM: SC-S296200 SREBRNY KTM: SC-S296300

CZERWONY KTM: SC-S296400 ZIELONY KTM: SC-S296700

PASTA DO CHROMU I ALUMINIUM
............................................................................................

Pasta do polerowania aluminium i metali ozdobnych, 
takich jak miedź, mosiądz, chrom. Szybko, dokładnie 
i bezpiecznie usuwa rdzę i smugi, rozpuszcza 
zabrudzenia i resztki korozji.

Przywraca pierwotny połysk i konserwuje, pokrywając 
powierzchnię warstwą ochronną, która zapobiega 
ponownej korozji.

KTM: SC-S308000

6 szt. w kartonie
2100 szt. na palecie

75 ml

ODNAWIA CZARNE PLASTIKI
............................................................................................

Trwale ożywia i pielęgnuje wyblakłe 
i zmatowiałe elementy z tworzywa sztucznego 
na zewnątrz pojazdu. Wygodny i higieniczny 
w użyciu dzięki zastosowanemu aplikatorowi 
(gąbce). Receptura na bazie wody.

KTM: SC-S409100

6 szt. w kartonie
1890 szt. na palecie

100 ml

PASTA LEKKOŚCIERNA
............................................................................................

Wygładza zadrapania i rysy na lakierach 
zwykłych (akrylowych). Przygotowuje podkład pod 
prace lakiernicze. Usuwa zniszczone, utlenione 
i nadmierne warstwy lakieru. Ściera warstwę 
lakieru uszkodzoną żrącym działaniem ptasich 
odchodów, rozkładających się owadów i żywicą. 
Nie zawiera silikonu.

KTM: SC-S320141

6 szt. w kartonie
1128 szt. na palecie

250 ml

KTM: SC-S320100

6 szt. w kartonie
2100 szt. na palecie

75 ml

PASTA WOSKOWA
............................................................................................

Pasta z delikatnym środkiem ściernym 
do nowych i lekko zniszczonych lakierów 
zwykłych i metalizowanych.

Czyści, poleruje i konserwuje. Nadaje głęboki 
połysk i zapewnia długotrwałą ochronę.

KTM: SC-S316200

6 szt. w kartonie
648 szt. na palecie

250 ml
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ZESTAW DO USUWANIA ZARYSOWAŃ
............................................................................................

Zestaw do ręcznego usuwania niewielkich rys 
i zadrapań z lakierów bezbarwnych. W 2 lub 3 prostych 
etapach można usunąć nawet dość głębokie rysy, 
o ile nie sięgają one aż do lakieru podstawowego 
lub do powłoki gruntowej. Do lakierów zwykłych 
i metalizowanych oraz do lakierów odpornych 
na zadrapania. 

KTM: SC-S305941

6 szt. w kartonie
672 szt. na palecie

2x25 ml

IMPREGNAT DO DACHÓW I TAPICERKI 
W KABRIOLETACH
............................................................................................

Środek konserwujący i impregnujący do dachów 
w kabrioletach wykonanych z materiału. Uszczelnia 
silnie obciążone miejsca zagięć oraz szwy. Ożywia kolory 
i chroni przed ponownym zabrudzeniem. Chroni i impre-
gnuje elementy tekstylne we wnętrzu auta. Zapobiega 
wnikaniu brudu i wilgoci w fotele wykonane z materiału 
i mikrofazy oraz dywaniki. W zestawie praktyczna gąbka, 
zapewniająca czystą i równomierną aplikację.

KTM: SC-S310200

6 szt. w kartonie
360 szt. na palecie

300 ml

DO CZYSZCZENIA DACHÓW W KABRIOLETACH
............................................................................................

Specjalny preparat czyszczący do wszystkich dachów 
w kabrioletach wykonanych z materiału i tworzywa 
sztucznego. Usuwa szybko i dokładnie nawet bardzo 
uporczywe zabrudzenia. Bez problemu można go 
stosować podczas mycia samochodu. Bezpieczny dla 
oryginalnego lakieru. 

KTM: SC-S309200

6 szt. w kartonie
432 szt. na palecie

500 l

ODRDZEWIACZ Z POWŁOKĄ GRUNTUJĄCĄ
............................................................................................

Zmienia rdzę w nieaktywną, bardzo dobrze 
przywierającą i odporną powłokę ochronną tworząc 
idealny podkład do dalszych prac lakierniczych. 
Oczyszcza z rdzy żelazo, stal i wszelkie inne elementy 
metalowe. W zestawie znajduje się skrobak 
do usuwania rdzy, twardy pędzelek do oczyszczania 
zardzewiałych powierzchni i miękki pędzelek 
do nakładania preparatu.

KTM: SC-S311200

6 szt. w kartonie
1512 szt. na palecie

125 ml

Preparat czyszczący do regularnej pielęgnacji 
felg. Znakomicie nadaje się do usuwania zwykłych 
zanieczyszczeń. Tworzy specjalną warstwę 
ochronną zapobiegającą osadzaniu się zabrudzeń,  
zwłaszcza z pyłu hamulcowego. Nie zawiera 
kwasów, jest bardzo łagodny i bezpieczny dla felg. 
W przypadku uporczywych zabrudzeń zalecamy 
stosowanie SONAX Xtreme Do czyszczenia felg 
Super efekt.

ŻEL DO MYCIA FELG

KTM: SC-S429200

............................................................................................

6 szt. w kartonie
432 szt. na palecie

500 ml

DO PIELĘGNACJI TWORZYW 
SZTUCZNYCH Matowy
............................................................................................

Wysokiej jakości emulsja pielęgnacyjna do tworzyw 
sztucznych i gumy. Czyści i konserwuje elementy 
wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. Wnika głęboko pod 
zanieczyszczenia i odrywa je od powierzchni. Zabezpiecza 
plastiki i gumę przed niekorzystnym działaniem czynników 
atmosferycznych. Działa antystatycznie, ożywia kolory 
i pozostawia przyjemny zapach. Dzięki niej powierzchnia 
staje się jedwabiście matowa. 

KTM: SC-S383041

6 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

300 ml

ŚCIERECZKA MYJĄCO-WOSKUJĄCA
............................................................................................

Wysokiej jakości ściereczka z mikrofibry z dodatkiem 
specjalnych komponentów pielęgnujących do 
czyszczenia i nabłyszczania lakieru. Zapewnia wysoki 
połysk bez dodatkowego polerowania. Idealna do 
użycia po każdym myciu samochodu. Usuwa nawet 
najmniejsze resztki brudu. Jedna ściereczka wystarcza 
na wyczyszczenie całego samochodu. Lustrzany blask 
i długotrwała ochrona w rekordowo krótkim czasie. 

KTM: SC-S414000

24 szt. w kartonie
2688 szt. na palecie

1 szt.

DO PIELĘGNACJI TWORZYW 
SZTUCZNYCH Nabłyszczający
............................................................................................

Wysokiej jakości emulsja pielęgnacyjna do tworzyw 
sztucznych i gumy. Czyści, nabłyszcza i konserwuje 
elementy wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. Wnika głęboko 
pod zanieczyszczenia i odrywa je od powierzchni. 
Zabezpiecza plastiki i gumę przed niekorzystnym 
działaniem czynników atmosferycznych. Działa 
antystatycznie, ożywia kolory i pozostawia przyjemny 
zapach.

KTM: SC-S380041

6 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

300 ml
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LETNI PŁYN DO SPRYSKIWACZY
......................................................................................................................................................................................................

Gotowy do użycia letni płyn do spryskiwaczy szyb i reflektorów samochodowych. Dostępny 
w czterech przyjemnych zapachach. Szybko usuwa owady, olej, silikon i inne tłuste 
zabrudzenia. Nie powoduje pęknięć naprężeniowych na szkłach reflektorów. Można stosować 
do dysz wachlarzowych.

4 szt. w zgrzewce
144 szt. na palecie

4 l

Dostępne zapachy
CYTRYNA KTM: SC-S260405 JABŁKO KTM: SC-S261405

OCEAN KTM: SC-S263405 RED-SUMMER KTM: SC-S266405/1

PŁYN DO MYCIA SZYB
............................................................................................

Dzięki wyjątkowo silnej formule błyskawicznie 
usuwa nawet najcięższe zabrudzenia drogowe oraz 
ślady po owadach z szyb, reflektorów i lusterek nie 
pozostawiając smug. Szybko i skutecznie likwiduje 
tłuste zabrudzenia i osad z nikotyny z szyb we wnętrzu 
samochodu oraz lusterek. Doskonale nadaje się 
również do mycia okien i luster w domu. Nie zawiera 
fosforanów.

KTM: SC-S338241

6 szt. w kartonie
432 szt. na palecie

500 ml

PREPARAT DO POLEROWANIA SZYB
............................................................................................

Specjalna emulsja zawierająca środki ścierne 
do czyszczenia szyb w samochodzie i tylnych szyb 
z tworzywa sztucznego w kabrioletach.

Usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia jak 
silikon, wosk, olej, sadza i owady. Nadaje się również 
do czyszczenia piór wycieraczek.

KTM: SC-S274100

6 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

250 ml

ŚCIERECZKA DO USUWANIA WOSKU
............................................................................................

Specjalna ściereczka czyszcząca do usuwania warstwy 
wosku z szyb po myciu pojazdu w myjni.

Opakowanie zawiera nawilżoną ściereczkę 
do czyszczenia i suchą ściereczkę do wytarcia szyby.

KTM: SC-S418100

500 szt. w kartonie
9000 szt. na palecie

1 szt.

Szyby, plastiki i wnętrze samochodu

ŚCIERECZKI DO SZYB
............................................................................................

Nasączone ściereczki przeznaczone 
do czyszczenia szyb i innych powierzchni 
szklanych, takich jak lustra, ekrany monitorów 
i szkła okularów. Czyszczą, nie pozostawiając 
smug. Idealne w czasie podróży.

KTM: SC-S412 000

6 szt. w kartonie
672 szt. na palecie

25 szt.

KTM: SC-S415 000

12 szt. w kartonie
1680 szt. na palecie

10 szt.

Czyści i pielęgnuje wszystkie części gumowe 
w samochodzie i zachowuje ich elastyczność. 
Przedłuża żywotność gumy i ożywia kolory. 
Bez problemu czyści opony i gumowe dywaniki, 
przywracając im świeży wygląd. Zimą zapobiega 
przymarzaniu uszczelek w oknach i drzwiach.

DO KONSERWACJI ELEMENTÓW GUMOWYCH

KTM: SC-S340200

............................................................................................

6 szt. w kartonie
864 szt. na palecie

300 ml

Czyści, chroni i pielęgnuje opony samochodowe. 
Wystarczy nanieść ją na oponę. Bez problemu 
usuwa duże zabrudzenia. Przywraca głęboki 
połysk i nasyca kolor wyblakłych opon. Utrzymuje 
sprężystość gumy i chroni ją przed pękaniem. 
Jedno opakowanie wystarcza na oczyszczenie 
aż 24 opon.

PIANKA DO OPON

KTM: SC-S435300

............................................................................................

6 szt. w kartonie
648 szt. na palecie

400 ml
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ŚCIERECZKI DO SKÓRY
............................................................................................

Czyszczą szybko i dokładnie wszystkie 
powierzchnie z gładkiej skóry. Substancje 
pielęgnujące wnikają w głąb skóry, odświeżają 
kolory i jednocześnie konserwują. Skóra staje się 
znów miękka i sprężysta.

KTM: SC-S412 300

6 szt. w kartonie
672 szt. na palecie

25 szt.

KTM: SC-S415 600

12 szt. w kartonie
1680 szt. na palecie

10 szt.

NEUTRALIZUJE ZAPACHY
............................................................................................

Usuwa nieprzyjemne zapachy pochodzenia zwierzęcego, 
nikotyny itp., zarówno w samochodzie, jak i w mieszkaniu. 
Nieprzyjemne zapachy nie są jedynie maskowane, lecz 
całkowicie neutralizowane. Zawiera niewielki dodatek 
perfum, które zapewniają delikatny, przyjemny i długo 
utrzymujący się zapach. Nadaje się do tapicerki, siedzeń, 
dywanów, zasłon, materiałów, butów, ubrań oraz jako 
odświeżacz powietrza.

KTM: SC-S292241

6 szt. w kartonie
432 szt. na palecie

500 ml

PIANKA DO TAPICERKI
............................................................................................

Silnie pieniący preparat do usuwania nawet najbardziej 
uporczywych zabrudzeń z dywaników, tapicerki, tkanin 
i wykładzin podłogowych.

Wnika we włókna, odświeża kolory i nie pozostawia 
brudu na krawędziach. Daje się bez problemu usunąć 
odkurzaczem.

KTM: SC-S306200

6 szt. w kartonie
648 szt. na palecie

400 ml

MLECZKO DO CZYSZCZENIA SKÓRY
............................................................................................

Wysokogatunkowe mleczko do łagodnego czyszczenia 
i pielęgnowania skórzanych elementów we wnętrzu 
pojazdu, osłon na koła motocyklowe i innych gładkich 
skór. Odświeża kolor i zapach skóry. Bez problemu 
usuwa brud, olej i tłuszcz. Nadaje skórze szczególną 
sprężystość i chroni przed pękaniem. Woski pszczele 
i silikonowe zapewniają skórze długotrwałą ochronę 
i działają hydrofobowo.

KTM: SC-S291141

6 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

250 ml

PIANKA DO CZYSZCZENIA SKÓRY
............................................................................................

Czyści i pielęgnuje wszystkie gładkie skóry. Ożywia 
kolory i impregnuje. Po wchłonięciu skóra zachowuje 
pierwotną przyczepność i nie staje się śliska. 
Nie zawiera silikonu. 

KTM: SC-S289300

6 szt. w kartonie
648 szt. na palecie

400 ml

DO CZYSZCZENIA WNĘTRZA SAMOCHODU
............................................................................................

Dokładnie usuwa nawet najbardziej uporczywy 
brud z wykładzin, tapicerki, pokrowców tekstylnych, 
podsufitek z tworzywa sztucznego i szyberdachów. 
Neutralizuje nieprzyjemne zapachy i pozostawia świeży, 
przyjemny zapach w samochodzie.

KTM: SC-S321200

6 szt. w kartonie
432 szt. na palecie

500 ml

ŚCIERECZKA DO WNĘTRZA SAMOCHODU
............................................................................................

Uniwersalna ściereczka do szybkiego czyszczenia 
całego wnętrza samochodu. Doskonale nadaje się 
do wszystkich gładkich i chropowatych powierzchni, 
np. kokpitu, podsufitki, wykładzin z tworzywa 
sztucznego, dywaników, siedzeń, tapicerki i skóry. 
Nie wymaga dodatkowego wycierania. Nie pozostawia 
pasów i smug. Idealna do wstępnego czyszczenia.

KTM: SC-S413000

24 szt. w kartonie
2688 szt. na palecie

1 szt.

ŚCIERECZKI DO KOKPITU
............................................................................................

Czyszczą, pielęgnują i konserwują wszystkie 
elementy z tworzywa sztucznego oraz z drewna 
i gumy. Praktyczne rozwiązanie do zastosowania 
wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. Idealne na podróż 
i do czyszczenia wstępnego.

KTM: SC-S412100

6 szt. w kartonie
672 szt. na palecie

25 szt.

KTM: SC-S415100

12 szt. w kartonie
1680 szt. na palecie

10 szt.
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Technika i warsztat

Uniwersalny olej smarujący z dodatkiem dwusiarczku molibdenu. Doskonale nadaje się do poluzowywania silnie 
zapieczonych i zardzewiałych śrub, nakrętek i sworzni, ułatwiając ich odkręcenie. Likwiduje piski i smaruje wszystkie 
ruchome elementy. Zabezpiecza powierzchnie metalowe przed korozją. Wypiera wilgoć, zapobiega prądom upływowym 
w instalacji elektrycznej i poprawia kontakt elektryczny.  Rozpuszcza smołę, smary i resztki kleju.

OLEJ MoS 2 Nano Pro
......................................................................................................................................................................................................

24 szt. w kartonie
1920 szt. na palecie

100 ml KTM: SC-S339100

6 szt. w kartonie
648 szt. na palecie

400 ml KTM: SC-S339400

ENERGY KTM: SC-S354241 GREEN LEMON KTM: SC-S358241

SPORT-FRESH KTM: SC-S357241

Czyści i konserwuje wszystkie elementy z tworzyw sztucznych. Działa antystatycznie, dzięki czemu 
zapobiega ponownemu osadzaniu się kurzu. Ożywia kolor i pozostawia oryginalny matowy wygląd 
kokpitu. Wygodne opakowanie typu atomizer ułatwia nanoszenie preparatu. Pozostawia świeży 
zapach. Nie zawiera silikonu.

COCKPIT MATOWY Atomizer
.......................................................................................................................................................................................................

6 szt. w kartonie
432 szt. na palecie

500 ml

Dostępne zapachy

DO RENOWACJI PRZEZROCZYSTYCH PLASTIKÓW
............................................................................................

Do szkła plastikowego, akrylowego i pleksiglasu. 
Usuwa zadrapania i rysy z tworzyw sztucznych, 
szyb w przyczepach, na łodziach, w samolotach, 
z wyświetlaczy telefonów komórkowych, szkiełek 
w zegarkach, z mebli ze szkła akrylowego itp. 

KTM: SC-S305000

12 szt. w kartonie
312 szt. na palecie

75 ml

WANILIOWY KTM: SC-S360241

Uniwersalny środek smarujący, ochronny 
i pielęgnacyjny do metalu, gumy, tworzyw 
sztucznych i drewna. Eliminuje piski i trzaski. 
Nietłuszcząca warstwa silikonu wypiera wodę 
i zwiększa poślizg części ruchomych. Stosowany 
jako środek antyadhezyjny w budowie 
kształtowników.

SILIKON W SPRAYU

KTM: SC-S348200

............................................................................................

6 szt. w kartonie
864 szt. na palecie

300 ml

Smar ochronny do wszystkich rodzajów zamków. 
Posiada również właściwości odmrażające. 
Do stosowania w samochodzie i w domu. Bezbarwny.

SMAR DO ZAMKÓW

KTM: SC-S375100

............................................................................................

18 szt. w kartonie
3654 szt. na palecie

50 ml
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Pozwala szybko i prosto łączyć 
i montować kolejne części układów wydechowych. 
Tworzy trwałe uszczelnienia na złączach, 
zapobiegające przedostawaniu się gazów. Pasta 
nie zawiera azbestu i jest odporna na bardzo 
wysokie temperatury.

PASTA MONTAŻOWA DO TŁUMIKÓW

6 szt. w kartonie
1386 szt. na palecie

170 ml KTM: SC-S552000

............................................................................................

Błyskawicznie i trwale zasklepia małe pęknięcia, 
dziury i nieszczelności w układzie wydechowym 
zapewniając absolutną gazoszczelność. 
Nie zawiera azbestu i jest odporna na bardzo 
wysokie temperatury.

PASTA NAPRWACZA DO TŁUMIKÓW

KTM: SC-S553100

............................................................................................

6 szt. w kartonie
1386 szt. na palecie

200 ml

Zestaw składający się z Pasty naprawczej 
do tłumików oraz specjalnej taśmy z włókna 
szklanego o dużej odporności na działanie 
wysokich temperatur. Błyskawicznie i trwale 
zasklepia większe pęknięcia, dziury i nieszczelności 
w układzie wydechowym, zapewniając absolutną 
gazoszczelność. Pasta nie zawiera azbestu i jest 
odporna na bardzo wysokie temperatury.

ZESTAW NAPRAWCZY DO TŁUMIKÓW

KTM: SC-S553141

............................................................................................

6 szt. w kartonie
1200 szt. na palecie

200 ml

WYSOCE ODPORNY SMAR W SPRAYU ............................................................................................

Wysoce wydajny, zapewniający długotrwałą ochronę, 
lepki smar przeznaczony do wszystkich elementów 
poddanych działaniu wysokich ciśnień oraz wstrząsom 
i wibracjom. Pozostawia trwałą, kleistą warstwę smaru 
tłumiącą hałas. Odporny na wodę i sól. Odporny 
na temperatury w zakresie od -35°C do 200°C. 

KTM: SC-S802300

6 szt. w kartonie
720 szt. na palecie

400 ml

............................................................................................

Beztłuszczowy, suchy smar na bazie teflonu (PTFE). 
Zalecany do użycia w zakurzonym środowisku, 
smaruje wszystkie ruchome powierzchnie, prowadnice, 
łańcuchy, przewody oraz koła zębate. Pozostawia 
cienką warstwę odpychająca brud i wodę. Posiada 
znakomite właściwości tłumiące. Dzięki doskonałej 
przyczepności nie ścieka i nie rozpryskuje się. Odporny 
na temperatury w zakresie od -30°C do 100°C. 

KTM: SC-S804300

6 szt. w kartonie
720 szt. na palecie

400 ml

SUCHY SMAR Z TEFLONEM

Professional Line

BIAŁY SMAR W SPRAYU............................................................................................

Wysoce trwały, biały smar konserwujący, bezpieczny 
dla różnych materiałów. Zalecany do smarowania 
ruchomych części, takich jak oś koła, zawiasy, suwnice 
i sprężyny. Zabezpiecza przed korozją. Zapobiega 
osadzaniu się zanieczyszczeń. Odporny na słoną 
wodę i wilgoć. Biały pigment pozwala na rozpoznanie 
nasmarowanych powierzchni. Odporny 
na temperatury w zakresie od -15°C do 130°C. 

KTM: SC-S805300

6 szt. w kartonie
720 szt. na palecie

400 ml

SMAR SILIKONOWY............................................................................................

Preparat smarująco-penetrujący na bazie silikonu. 
Smaruje i konserwuje plastik, gumę, metal oraz 
drewno. Eliminuje piski i skrzypienie. Szybko 
wysychająca powłoka silikonowa jest wodoodporna 
i skutecznie chroni elementy gumowe przed pękaniem, 
sklejaniem się oraz przymarzaniem. Nie zawiera olei 
ani smarów mineralnych. Odporny na temperatury 
w zakresie od -35°C do 200°C. 

KTM: SC-S848400

6 szt. w kartonie
522 szt. na palecie

500 ml
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PASTA ALUMINIOWA W SPRAYU............................................................................................

Miękka pasta montażowa w sprayu zapewniająca 
długotrwałą ochronę oraz smarowanie ruchomych 
elementów poddanych bardzo wysokiemu naciskowi. 
Chroni przed korozją oraz ścieraniem wszystkie 
elementy poddane działaniu bardzo wysokich 
temperatur (np. elementy układu hamulcowego). 
Odporna na temperatury w zakresie od -40°C 
do 900°C. 

KTM: SC-S801200

6 szt. w kartonie
936 szt. na palecie

300 ml

PASTA CERAMICZNA W SPRAYU............................................................................................

Ceramiczna pasta montażowa zapewniająca 
długotrwały efekt smarowania wszystkich elementów 
oraz powierzchni ruchomych narażonych 
na ekstremalne temperatury i wysokie ciśnienie. 
Szczególnie zalecana do prac montażowych przy 
układach ABS. Chroni przed korozją oraz skrzypieniem. 
Odporna na temperatury w zakresie od -40°C 
do 1400°C. 

KTM: SC-S803200

12 szt. w kartonie
936 szt. na palecie

300 ml

ODRDZEWIACZ............................................................................................

Wysoce skuteczny, uniwersalny odrdzewiacz. Szybko 
poluzowuje zardzewiałe i zapieczone wszystkie rodzaje 
śrub i zawiasów. Posiada doskonałe właściwości 
penetrujące, eliminuje piski i skrzypienia. Przezroczysta 
warstwa ochronna na długo zabezpiecza odkryte 
części metalowe przed korozją. Produkt posiada 
neutralny zapach. 

KTM: SC-S829400

6 szt. w kartonie
522 szt. na palecie

500 ml

CHŁODZIWO WIERTNICZE............................................................................................

Wysoce wydajny preparat chłodząco - smarujący 
odporny na wysokie ciśnienie, skutecznie
zmniejszający siłę tarcia podczas procesu wiercenia, 
cięcia, toczenia, frezowania oraz wykrawania
wszelkiego rodzaju metali. Zwiększa trwałość 
i odporność narzędzi na zużycie, skraca czas obróbki 
i zapobiega powstawaniu wad na obrabianej 
powierzchni. Nie zawiera silikonu.

KTM: SC-S809300

6 szt. w kartonie
648 szt. na palecie

400 ml

CZYŚCI STYKI ELEKTRYCZNE
............................................................................................

Wysoce aktywny produkt czyszczący styki i połączenia 
elektryczne oraz inne podzespoły elektryczne 
i elektroniczne. Usuwa zabrudzenia, olej, silikon, 
wilgoć oraz warstwę tlenków metali. Bardzo szybko 
odparowuje z powierzchni. Zapewnia prawidłowy 
przepływ prądu w układzie. Bezpieczny dla elementów 
wykonanych z tworzyw sztucznych. 

KTM: SC-S806400

6 szt. w kartonie
522 szt. na palecie

500 ml

TESTER SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ............................................................................................

Niepalna pianka przeznaczona do bezpiecznego 
i precyzyjnego wykrywania nieszczelności 
i pęknięć włosowatych w instalacjach gazowych, 
powietrznych, tlenowych oraz innych instalacjach 
ciśnieniowych. Idealna do przeprowadzania szybkich 
testów szczelności na połączeniach śrubowych. 
Nie powoduje korozji oraz jest bezpieczna dla tworzyw 
sztucznych. Posiada certyfikat DIN-DVGW 
(nr rej. NG - 5170CM0029).

KTM: SC-S825300

6 szt. w kartonie
648 szt. na palecie

300 ml

ODTŁUSZCZACZ HAMULCÓW............................................................................................

Wysoce wydajny, specjalny preparat przeznaczony 
do czyszczenia i konserwacji elementów układu 
hamulcowego, sprzęgła oraz elementów silnika. Bardzo 
szybko i dokładnie usuwa pył hamulcowy, olej, tłuszcz, 
silikon i zabrudzenia. Nie pozostawia osadów 
na czyszczonej powierzchni. 

KTM: SC-S836400

12 szt. w kartonie
504 szt. na palecie

500 ml

UNIWERSALNA PIANKA CZYSZCZĄCA............................................................................................

Wysoce aktywna pianka czyszcząca do wszystkich 
szklanych, lakierowanych, gumowych oraz 
plastikowych powierzchni. Rozpuszcza i usuwa brud, 
oleje, tłuszcze, silikon, sadzę, nikotynę i pozostałości 
po owadach. Nie pozostawia osadów oraz smug 
na czyszczonej powierzchni. Doskonale nadaje się 
do czyszczenia pleksiglasu. 

KTM: SC-S874400

6 szt. w kartonie
522 szt. na palecie

500 ml
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Uniwersalna gąbka do mycia samochodu. 
Wyjątkowo chłonna. Gąbka posiada zróżnicowaną 
strukturę powierzchni do różnych zadań. Strona 
koloru szarego jest miękka i służy do ogólnego 
mycia całego pojazdu. Strona koloru białego 
jest szorstka i idealnie nadaje się do usuwania 
uporczywych zabrudzeń (np. owadów).

Specjalna gąbka do mycia samochodu posiadająca 
dwie różne powierzchnie mikrofibry. Strona 
z frędzlami delikatnie czyści, jest wysoce chłonna 
i zwiększa pienienie. Gładka strona ułatwia 
usuwanie uporczywych zabrudzeń.

GĄBKA UNIWERSALNA GĄBKA Z MIKROFIBRY 2 W 1

KTM: SC-S428000 KTM: SC-S428100

............................................................................................ ............................................................................................

6 szt. w kartonie
288 szt. na palecie

6 szt. w kartonie
216 szt. na palecie

1 szt. 1 szt.

Akcesoria

PREPARAT DO USUWANIA ETYKIET I KLEJU............................................................................................

Specjalny rozpuszczalnik do szybkiego i całkowitego 
usuwania resztek kleju (np. folii samoprzylepnych, 
naklejek itp.) oraz papierowych etykiet samoprzylepnych. 
Niezastąpiony do zastosowania na wszelkich twardych 
powierzchniach, takich jak metal, szkło, powierzchnie 
lakierowane, porcelana, drewno oraz tworzywa sztuczne.

KTM: SC-S853300

6 szt. w kartonie
648 szt. na palecie

400 ml

SPECJALNY WOSK KONSERWUJĄCY............................................................................................

Przezroczysty wosk w sprayu, odporny na wodę i sól. 
Tworzy szczelną powłokę zabezpieczającą elementy 
metalowe przed korozją. Idealny do ochrony części 
mechanicznych i innych elementów wykonanych 
z metalu w zimie. Idealny również jako powłoka 
ochronna przed graffiti.

KTM: SC-S592200

6 szt. w kartonie
864 szt. na palecie

300 ml

PASTA CYNKOWO-ALUMINIOWA W SPRAYU............................................................................................

Zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną 
wszelkiego rodzaju metali. Zalecany do naprawy
powierzchni cynkowanych ogniowo i uszkodzonych 
podczas prac spawalniczych lub montażowych.
Po użyciu tworzy szybkoschnącą, matową 
powierzchnię srebrnego koloru, wysoce odporną 
na ścieranie. Zawartość cynku - 99%. Preparat 
przeszedł pozytywnie próbę mgły solnej.

KTM: SC-S820300

6 szt. w kartonie
648 szt. na palecie

400 ml

ADHEZYJNY PREPARAT SPAWALNICZY............................................................................................

Preparat zapobiegający przywieraniu, przeznaczony 
do ochrony przed napawaniem dysz i końcówek
urządzeń spawalniczych, powierzchni elementów 
poddanych spawaniu oraz narzędzi stosowanych
w procesie spawania. Zapewnia bezpośrednią 
możliwość dalszej obróbki spawanych elementów 
bez naruszenia spoiny. Nie zawiera silikonu.

KTM: SC-S821300

6 szt. w kartonie
648 szt. na palecie

400 ml

PIANKA DO KONSERWACJI METALI 
NIELAKIEROWANYCH............................................................................................

Pianka przeznaczona do czyszczenia i konserwacji 
elementów nielakierowanych: chromowanych,
aluminiowych oraz wykonanych ze stali nierdzewnej. 
Usuwa wszelkie zabrudzenia, takie jak odciski
palców, tłuste plamy od smaru i olejów oraz plamy 
powstałe od wody. Działa antystatycznie i zapewnia 
długotrwałą ochronę przed ponownym zabrudzeniem.

KTM: SC-S870300

6 szt. w kartonie
648 szt. na palecie

400 ml
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Ergonomiczny uchwyt z gąbką do polerowania: 
ułatwia ręczne polerowanie oraz pozwala szybko 
osiągnąć wysoki połysk. Może być używany ze 
wszystkimi woskami i preparatami polerującymi 
SONAX. Po użyciu gąbkę można łatwo odczepić 
w celu umycia ciepłą wodą. Uchwyt z gąbką P-Ball 
jest również dołączony do SONAX Premium Class 
Zestaw do polerowania lakieru. 

Najszybsza możliwość wysuszenia pojazdu 
po myciu. Elastyczna silikonowa ściągaczka 
doskonale zbiera wodę, nie rysując przy tym 
powierzchni. Dopasowuje się do konturu pojazdu, 
dzięki czemu jest bardzo dokładna.

Specjalna gąbka do nakładania wosków 
i preparatów polerskich. Twarda strona koloru 
białego służy jako uchwyt, żółtego do wcierania 
wybranego produktu. Można ją używać 
uniwersalnie do nanoszenia past i emulsji 
ściernych, wosków, preparatów do pielęgnacji 
tworzyw sztucznych itp.

P-BALL UCHWYT Z GĄBKĄ POLERSKĄ

ŚCIĄGACZKA DO WODY

GĄBKA DO NAKŁADANIA WOSKU

KTM: SC-S417341

KTM: SC-S417400

KTM: SC-S417300

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

6 szt. w kartonie
1026 szt. na palecie

6 szt. w kartonie
420 szt. na palecie

6 szt. w kartonie
1188 szt. na palecie

1 szt.

1 szt.

1 szt.

Niezwykle wytrzymała ściereczka do osuszania 
mokrych powierzchni lakierowanych, 
chromowanych i szklanych. Miękka, poręczna 
i wyjątkowo chłonna.

Ściereczka do polerowania wykonana 
z miękkiego materiału. Idealna pomoc 
w uzyskaniu wysokiego połysku lakieru. 
Nie niszczy lakieru i nie powoduje zadrapań. 
Odporna na działanie rozpuszczalników.

ŚCIERECZKA DO OSUSZANIA WODY

ŚCIERECZKA DO POLEROWANIA

KTM: SC-S419200

KTM: SC-S422200

............................................................................................

............................................................................................

6 szt. w kartonie
1080 szt. na palecie

6 szt. w kartonie
342 szt. na palecie

1 szt.

15 szt.

Wysokiej jakości, chłonna mikrofibra przeznaczona 
do usuwania pozostałości po woskach 
i preparatach polerskich. Nadaje powierzchni 
olśniewający i głęboki połysk. 
Nie rysuje lakieru oraz nie pozostawia smug.

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY

KTM: SC-S416241

............................................................................................

6 szt. w kartonie
600 szt. na palecie

2 szt.

Wysokogatunkowa, mechata ściereczka 
z mikrofibry do usuwania pozostałości po 
preparatach polerskich. Zbiera resztki wosku 
i emulsji ściernej, zapewnia klarowny, głęboki 
połysk bez zadrapań, smug, pasów i plam. 
Nie mechaci się. Można ją prać i jest trwała dzięki 
czemu nadaje się do wielokrotnego użycia.

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY 

KTM: SC-S416200

............................................................................................

6 szt. w kartonie
990 szt. na palecie

1 szt.

Produkt w 100% naturalny. Osusza powierzchnie 
lakierowane, szyby i lusterka bez pozostawiania 
plam i smug. 

IRCHA NATURALNA 

KTM: SC-S416300

............................................................................................

6 szt. w kartonie
714 szt. na palecie

1 szt.
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Czyści szkło, lustra, elementy z tworzywa 
sztucznego, tapicerkę i dywaniki w samochodzie 
nie zostawiając pasów ani włosków.

MIKROFIBRA DO SZYB  

KTM: SC-S416500

............................................................................................

6 szt. w kartonie
714 szt. na palecie

1 szt.

Idealne do czyszczenia i odkurzania wszystkich 
gładkich powierzchni. Ściereczki są miękkie 
i puszyste. Szybko i łatwo usuwają kurz 
z elementów plastikowych (np. deska rozdzielcza), 
drewnianych i metalowych znajdujących się we 
wnętrzu auta. 

ŚCIERECZKI DO KURZU  

KTM: SC-S416600

............................................................................................

6 szt. w kartonie
714 szt. na palecie

1 szt.

Zalecana do usuwania uporczywych zabrudzeń 
oraz czyszczenia trudno dostępnych miejsc 
w felgach stalowych i aluminiowych. Idealna 
do użycia ze wszystkimi preparatami SONAX 
do czyszczenia felg.

Specjalna gąbka o podwójnym zastosowaniu. 
Strona koloru srebrnego usuwa owady 
i uporczywe zabrudzenia z powierzchni szklanych, 
lakierowanych i z tworzywa sztucznego. Jest przy 
tym bezpieczna dla czyszczonej powierzchni. 
Strona skórzana osusza zaparowane szyby, 
nie pozostawiając smug.

Profesjonalna ściereczka do pielęgnacji lakieru, 
także na bardzo delikatnych powierzchniach. 
Nie pyli, nie pozostawia zarysowań.  Bardzo 
miękka i wysoce chłonna. Posiada zaokrąglone 
rogi i obszyte krawędzie.

GĄBKA DO CZYSZCZENIA FELG

GĄBKA 2 W 1 ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY

KTM: SC-S417541

KTM: SC-S426100 KTM: SC-S450700

............................................................................................

............................................................................................ ............................................................................................

6 szt. w kartonie
 szt. na palecie

12 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

6 szt. w kartonie
216 szt. na palecie

1 szt.

1 szt. 3 szt.

Duża, wyjątkowo chłonna ircha do pielęgnacji 
samochodu. Zapakowana jest w poręczne i trwałe 
plastikowe opakowanie. Odporna na zniszczenie 
i podarcie oraz na działanie olei, paliw i płynów 
czyszczących. Idealna do przechowywania 
w podręcznym schowku. Polecana również 
do stosowania w gospodarstwie domowym 
(np. do czyszczenia szyb i luster).

IRCHA SYNTETYCZNA

KTM: SC-S417700

............................................................................................

6 szt. w kartonie
768 szt. na palecie

1 szt.

Gąbka o podwójnym zastosowaniu. Błyskawicznie 
osusza szyby i zabezpiecza przed ponownym 
zaparowaniem.

GĄBKA DO SZYB 2 W 1

KTM: SC-S417100

............................................................................................

6 szt. w kartonie
714 szt. na palecie

1 szt.

Specjalna gąbka z mikroporami przeznaczona 
do usuwania uporczywych zabrudzeń 
z nielakierowanych elementów z tworzyw 
sztucznych oraz gumy (np. rysy i ślady zelówek 
na listwie progowej). Doskonale nadaje się 
do usuwania pozostałości wosków i preparatów 
polerskich ze zderzaków, listew bocznych oraz 
uszczelek.

GĄBKA CZYSZCZĄCA

KTM: SC-S416000

............................................................................................

6 szt. w kartonie
1008 szt. na palecie

2 szt.
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Produkty zimowe

Ściereczka z mikrofibry przeznaczona do usuwania 
brudu oraz tłustych plam z szyb, lusterek oraz 
tworzyw sztucznych. Idealna do czyszczenia tkanin 
(np. tapicerek, dywaników). Nie pozostawia smug, 
nie pyli i nie mechaci się.

Ściereczka czyszcząca wykonana z cieniutkich 
włókien poliestrowych i poliamidowych. 
Znakomicie usuwa kurz i brud. Przeznaczona 
do czyszczenia takich powierzchni, jak szkło, 
tworzywa sztuczne, lakier, drewno, chrom itp. 
Działa antystatycznie i nie mechaci się.

MIKROFIBRA DO SZYB I WNĘTRZAŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY

KTM: SC-S416541KTM: SC-S416100

........................................................................................................................................................................................

6 szt. w kartonie
1008 szt. na palecie

12 szt. w kartonie
1824 szt. na palecie

2 szt.1 szt.

Specjalna gumowa szczotka do czyszczenia 
powierzchni tekstylnych takich jak fotele, krzesła, 
kanapy i dywany. Doskonała do usuwania sierści.

Gąbka do łatwego i szybkiego usuwania 
pozostałości po owadach z szyb, lakieru oraz 
elementów z tworzyw sztucznych. Nie rysuje 
czyszczonych powierzchni.

Służy do równomiernego nanoszenia oraz 
do szybkiego i dokładnego rozprowadzania 
preparatów do pielęgnacji tworzyw sztucznych 
we wnętrzu samochodu. Dociera nawet do trudno 
dostępnych miejsc.

SZCZOTKA DO USUWANIA SIERŚCI

GĄBKA DO USUWANIA OWADÓWGĄBKA DO PLASTIKÓW

KTM: SC-S491400

KTM: SC-S427141KTM: SC-S417200

............................................................................................

........................................................................................................................................................................................

6 szt. w kartonie
528 szt. na palecie

6 szt. w kartonie
1512 szt. na palecie

6 szt. w kartonie
720 szt. na palecie

1 szt.

1 szt.1 szt.

Gotowy do użycia zimowy płyn do spryskiwaczy szyb 
i reflektorów samochodowych. Dzięki zastosowaniu 
nanotechnologii czyści szyby szybciej i dokładniej 
niż płyny tradycyjne. Bezpieczny dla lakieru, chromu, 
gumy i tworzyw sztucznych. Zawiera glicerynę, która 
zachowuje elastyczność wycieraczek. Nie powoduje 
pęknięć naprężeniowych kloszy reflektorów. Można 
stosować do dysz wachlarzowych. Wyposażony 
w lejek ułatwiający nalewanie płynu.

XTREME ZIMOWY PŁYN 
DO SPRYSKIWACZY -20°C Nano Pro ZIMOWY PŁYN DO SPRYSKIWACZY -20°C

KTM: SC-S232405 KTM: SC-S332400

............................................................................................ ............................................................................................

4 szt. w zgrzewce
144 szt. na palecie

4 szt. w zgrzewce
144 szt. na palecie

4 l 4 l

Gotowy do użycia zimowy płyn do spryskiwaczy 
szyb i reflektorów samochodowych o cytrynowym 
zapachu. Bezpieczny dla lakieru, chromu, gumy 
i tworzyw sztucznych. Zawiera glicerynę, która 
zachowuje elastyczność wycieraczek. 
Nie powoduje pęknięć naprężeniowych 
kloszy reflektorów. Można stosować do dysz 
wachlarzowych.
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W niezawodny sposób chroni szyby przed 
roszeniem zapewniając przez cały czas doskonałą 
widoczność. Długotrwałe działanie.

ANTYROSZENIOWA ŚCIERECZKA DO SZYB

KTM: SC-S421200

............................................................................................

25 szt. w kartonie
2700 szt. na palecie

1 szt.

ANTYROSZENIOWY PREPARAT DO SZYB
............................................................................................

Tworzy niewidoczną warstwę ochronną i w niezawodny 
sposób zapobiega roszeniu szyb samochodowych oraz 
szybek w kaskach motocyklowych.

KTM: SC-S355041

6 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

300 ml

Koncentrat zimowego płynu do spryskiwaczy szyb 
i reflektorów samochodowych. Zapobiega
oblodzeniu dysz i przymarzaniu wody na szybie. 
Dzięki nowej formule opartej na nanotechnologii,
tworzy na szybie niewidzialną warstwę ułatwiającą 
czyszczenie. Bezpieczny dla lakieru, chromu,
gumy i tworzyw sztucznych. Można stosować 
do dysz wachlarzowych. Zawiera glicerynę 
zachowującą elastyczność gumy.

KTM: SC-S232300

6 szt. w kartonie
360 szt. na palecie

1 l

XTREME ZIMOWY PŁYN DO SPRYSKIWACZY 
KONCENTRAT Nano Pro............................................................................................

Usuwa lód z szyb, chroni je przed ponownym 
oblodzeniem i sprawia, że szyby stają się przejrzyste. 
Zapewnia doskonałą widoczność. Nie pozostawia smug 
na szybie.

ODMRAŻACZ DO SZYB

KTM: SC-S331241

............................................................................................

6 szt. w kartonie
468 szt. na palecie

500 ml

Usuwa lód z szyb, chroni je przed ponownym 
oblodzeniem i sprawia, że szyby stają się przejrzyste. 
Zapewnia doskonałą widoczność. Nie pozostawia smug 
na szybie.

ODMRAŻACZ DO SZYB

KTM: SC-S331300

............................................................................................

6 szt. w kartonie
648 szt. na palecie

400 ml

Błyskawicznie odmraża zamarznięte zamki. Smaruje 
zamek i chroni przed ponownym zamarzaniem i rdzą. 
Do użytku w samochodzie i w domu.

ODMRAŻACZ DO ZAMKÓW

KTM: SC-S331541

............................................................................................

18 szt. w kartonie
3654 szt. na palecie

50 ml

Zapobiega przymarzaniu gumowych uszczelek 
w drzwiach, pokrywach bagażników i dachach
kabrioletów. Konserwuje gumę, utrzymuje jej 
sprężystość i chroni przed pękaniem.

SILIKON DO USZCZELEK SZTYFT DO USZCZELEK GUMOWYCH

KTM: SC-S340100 KTM: SC-S499100

............................................................................................ ............................................................................................

6 szt. w kartonie
1890 szt. na palecie

24 szt. w kartonie
3456 szt. na palecie

100 ml 20 gr

Czyści i pielęgnuje wszystkie elementy gumowe 
w samochodzie i zachowuje ich elastyczność.
Przedłuża żywotność gumy i ożywia jej kolor. Zimą 
zapobiega przymarzaniu uszczelek w oknach 
i drzwiach.
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PRODUKTY DLA MYJNI
......................................................................................................................................................................................................

SONAX oferuje najwyższej klasy chemię przeznaczoną dla ręcznych oraz automatycznych myjni samochodowych. Oprócz profesjonalnych produktów zapewniamy kompleksowy 
serwis, wsparcie marketingowe oraz szkolenia.

Produkty SONAX dla myjni:

aoferują znakomity stosunek ceny do wydajności, dzięki czemu jednostkowy koszt mycia jest naprawdę niski;

asą przyjazne dla środowiska i spełniają rygorystyczne normy europejskie zarówno kontroli procesu produkcyjnego jak i ochrony środowiska naturalnego;

asą dostarczane w opakowaniach zaprojektowanych tak, aby maksymalnie zaoszczędzić miejsce w trakcie transportu i magazynowania;

adoskonale nadają się do mycia dachów kabrioletów;

amogą być używane w urządzeniach wyposażonych w dowolny rodzaj szczotek, zarówno tekstylnych jak i wykonanych z tworzyw sztucznych;

aposiadają rekomendacje uznanych producentów urządzeń dla myjni samochodowych.

Najnowsza linia produktów dla myjni, w której zdecydowany nacisk położono na dwa główne aspekty 
związane z myciem samochodów na myjni automatycznej:
aPoprawę właściwości produktów w odniesieniu do samego procesu mycia
aZastosowanie najnowszych rozwiązań w celu wyeliminowania zjawiska powstawania nieprzyjemnych
     zapachów w obiegach zamkniętych.

Dodatkowo produkty SONAX SX posiadają bardzo przyjemny zapach (Ice Fresh), który powoduje odczuwalny przez klientów wzrost jakości procesu mycia.

SONAX Seria Limit to najwyższej jakości produkty przeznaczone do użycia na myjniach automatycznych i ręcznych. Opracowane 
zostały przez specjalistów z laboratorium SONAX w oparciu o najnowsze technologie. Dzięki wielu testom potwierdzona została 
ich wysoka skuteczność. Produkty SONAX Seria Limit spełniają nawet najbardziej rygorystyczne normy UE i przepisy ochrony 
środowiska naturalnego.

Formel Plus to wyjątkowa, oparta na nanotechnologii linia produktów, eliminująca słabe strony mycia 
automatycznego, poprzez użycie wosku twardego opartego na nanotechnologii, który podawany jest na 
samochód w czystej postaci, a następnie wcierany przez szczotki . Wosk Formel Plus, dzięki długotrwałemu 
zabezpieczeniu lakieru oraz wyjątkowym właściwościom nabłyszczającym stanowi alternatywę do wosków 
nakładanych ręcznie.

SONAX SERIA SX

SONAX SERIA LIMIT

SONAX FORMEL PLUS



Ambi Pur Car – odetchnij świeżością!

Ambi Pur Car jest liderem rynkowym wśród odświeżaczy powietrza do samochodu. Produkty Ambi Pur Car charakteryzują się 
doskonałą świeżością zapachu oraz długą kontrolą jego intensywności.

Zapachy samochodowe Ambi Pur Car występują w formie urządzenia montowanego na nawiew z wymiennymi wkładami 
zapachowymi.

Więcej informacji na www.ambipur.pl

......................................................................................................................................................................................................



45

AMBI PUR CAR Urządzenie + wkład......................................................................................................................................................................................................

Ambi Pur Car urządzenie + wkład to starter, który składa się z:
anowoczesnego urządzenia z regulacją intensywności zapachu, dużymi otworami przez które wydobywa się zapach oraz klipu mocującego urządzenie do kratki nawiewu;
awkładu w przezroczystej buteleczce, pokazującego dokładną ilość perfum.

KTM: SC-AP24001

6 szt. w kartonie
540 szt. na palecie

7 ml

AquaZapachy Anti TobaccoVanilla Moonlight

KTM: SC-AP24002 KTM: SC-AP24003

Sparkling Citrus Mountain AdventureJapan Tatami

KTM: SC-AP24004 KTM: SC-AP24005 KTM: SC-AP24006

Flowers & Spring Pacific Air

KTM: SC-AP24007 KTM: SC-AP24008
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AMBI PUR CAR Wkład......................................................................................................................................................................................................

Wkład uzupełniający do urządzenia montowanego do kratki nawiewu.

6 szt. w kartonie
1980 szt. na palecie

7 ml

Zapachy Aqua Anti TobaccoVanilla Moonlight

Sparkling Citrus Mountain AdventureJapan Tatami

Flowers & Spring Pacific Air

KTM: SC-AP24101 KTM: SC-AP24102 KTM: SC-AP24103

KTM: SC-AP24104 KTM: SC-AP24105 KTM: SC-AP24106

KTM: SC-AP24107 KTM: SC-AP24108
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AMBI PUR CAR Jaguar......................................................................................................................................................................................................

KTM: SC-AP25005

Citrus Fusion

KTM: SC-SC-AP25001 KTM: SC-AP25003KTM: SC-AP25002

KTM: SC-AP25004

6 szt. w kartonie
1500 szt. na palecie

2 ml

Zapachy Flowers and Spring Fresh New DayOcean and Wind

Rainforest Breeze

KTM: SC-AP25006

Moonlight Vanila
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Auto Expressions® - Nadaj styl swojemu autu

Auto Expressions®, znana również jako „AE™” to renomowana linia wysokiej jakości zapachów i akcesoriów samochodowych. 
Nazwa Auto Expressions® pojawia się na produktach z szerokiej gamy akcesoriów do pielęgnacji pojazdów, w skład której 
wchodzą odświeżacze powietrza, pokrowce na siedzenia i kierownice, osłony przeciwsłoneczne, dywaniki, organizery, itp.

Różnorodna linia funkcjonalnych, stylowych, wysokiej jakości produktów stworzona została w jednym celu - „Nadaj styl swojemu 
autu”. Nasze produkty zaspokajają pragnienia wielu kierowców, którzy chcą zapanować nad wyglądem i komfortem jazdy w swoim 
aucie oraz nadać mu wyjątkowy, indywidualny styl. Kierowcy spędzają ogrom czasu w swoich samochodach, a innowacyjne 
produkty Auto Expressions pozwalają na nadanie im takiego indywidualizmu, jaki chciałoby się mieć we własnym domu.

Zapachy firmy Auto Expressions® charakteryzuje efektowne wzornictwo. Dzięki niebanalnym kształtom i trójwymiarowej formie, 
zapach stanie się również ozdobą Twojego auta. Przystępne ceny naszych produktów umożliwiają ich wymianę w zależności od 
nastroju. 
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Wyjątkowy zapach samochodowy Owoce Tropiku. 
Posiada niebanalny kształt delfina w trójwymiarowej 
formie. Efektowne wzornictwo sprawi, że zapach stanie się 
również ozdobą Twojego auta.

AE ZAPACH DELFIN Owoce tropiku

KTM: SC-AE-EDOL-29

............................................................................................

Wyjątkowy zapach samochodowy Eliksir Miłości. 
Posiada niebanalny kształt delfina w trójwymiarowej 
formie. Efektowne wzornictwo sprawi, że zapach stanie 
się również ozdobą Twojego auta.

AE ZAPACH DELFIN Eliksir miłości

4 szt. w kartonie

48 szt. w kartonie
typu master box

4032 szt. na palecie

KTM: SC-AE-EDOL-89

............................................................................................

Wyjątkowy zapach samochodowy Świeża Bryza. 
Posiada niebanalny kształt delfina w trójwymiarowej 
formie. Efektowne wzornictwo sprawi, że zapach stanie 
się również ozdobą Twojego auta.

AE ZAPACH DELFIN Świeża bryza

KTM: SC-AE-EDOL-28

............................................................................................

Wyjątkowy zapach samochodowy Fala Oceanu. 
Posiada niebanalny kształt delfina w trójwymiarowej 
formie. Efektowne wzornictwo sprawi, że zapach stanie 
się również ozdobą Twojego auta.

AE ZAPACH DELFIN Fala oceanu

KTM: SC-AE-EDOL-18 

............................................................................................

Ekspozytor zawiera 12 zapachów: 3x Eliksir Miłości, 
3x Fala Oceanu, 3x Owoce Tropiku oraz 3x Świeża Bryza.

AE ZAPACH DELFIN MIX 4 X 3 SZT Krawat

KTM: SC-AE-EDOL-MIX-KRA

............................................................................................

1 szt. w kartonie
120 szt. na palecie

Display zawiera 24 zapachy: 6x Eliksir Miłości, 
6x Fala Oceanu, 6x Owoce Tropiku oraz 
6x Świeża Bryza.

AE ZAPACH DELFIN MIX 4 X 6 SZT Display

KTM: SC-AE-EDOL-MIX-DIS

............................................................................................

4 szt. w kartonie

48 szt. w kartonie
typu master box

4032 szt. na palecie

4 szt. w kartonie

48 szt. w kartonie
typu master box

4032 szt. na palecie

4 szt. w kartonie

48 szt. w kartonie
typu master box

4032 szt. na palecie
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QUIXX® - numer 1 na świecie w kategorii usuwania rys

QUIXX to znana na całym świecie marka należąca do niemieckiej firmy E.V.I. GmbH, która specjalizuje się w innowacyjnych 
technologiach naprawy powierzchni.

Produkty QUIXX umożliwiają samodzielną naprawę uszkodzeń (takich jak rysy, zmatowienia) występujących na różnych rodzajach 
powierzchni (lakier, tworzywa sztuczne, metale). Są łatwe w aplikacji i zapewniają doskonałe rezultaty.

Wysoka jakość produktów została potwierdzona wielokrotnie w testach prasy motoryzacyjnej oraz poprzez przyznanie im 
certyfikatów TÜV i DEKRA. Dodatkowo, produkty QUIXX są rekomendowane przez producentów samochodów (m.in. BMW i Mini).

www.quixx.com 
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Czyści i poleruje zmatowiałe reflektory, przywraca przezroczystość, chroni przed promieniami UV, przyczynia 
się do poprawy bezpieczeństwa jazdy. Załączony uszczelniacz zapewnia kompleksową, długotrwałą ochronę 
plastikowych reflektorów przed żółknięciem i matowieniem. Niesamowity efekt osiągnięty dzięki zastosowaniu 
PDT (Plastic Deformation Technology).

Zawartość: 1 tubka pasty polerskiej (50g), 1 uszczelniacz (30ml), ściereczka do polerowania, 2 papiery ścierne.

ZESTAW DO ODNAWIANIA REFLEKTORÓW

KTM: SC-Q10069

......................................................................................................................................................................................................

6 szt. w kartonie
1296 szt. na palecie

30 ml+50 g

2-stopniowy system do naprawy małych, średnich oraz głębokich rys. Odpowiedni do wszystkich 
rodzajów i kolorów błyszczących lakierów (także metalizowanych). Niesamowity efekt osiągnięty 
dzięki zastosowaniu PDT (Plastic Deformation Technology). Wielokrotny zwycięzca testów prasowych. 
Pierwszy na świecie produkt do usuwania rys posiadający certyfikat TÜV potwierdzający skuteczność 
działania. Wysoka jakość potwierdzona została również w teście DEKRA.

Zawartość: 1 tubka pasty polerskiej (25g), 1 tubka pasty wykończeniowej (25g), 2 ściereczki 
do polerowania, 4 papiery ścierne (ziarnistość 2500).

ZESTAW DO USUWANIA ZARYSOWAŃ Z LAKIERU

KTM: SC-Q10065

......................................................................................................................................................................

6 szt. w kartonie
2400 szt. na palecie

25 g+25 g

Kompletny zestaw do usuwania zarysowań z powierzchni akrylowych i Plexiglasu. Przeznaczony do polerowania 
reflektorów, elementów kokpitu, lamp tylnych, okien, przyczep kempingowych, szyb motocykli, łodzi, samolotów, 
akrylowych wanien, mebli ze szkła akrylowego, itp. Niesamowity efekt osiągnięty dzięki zastosowaniu 
PDT (Plastic Deformation Technology). Wielokrotny zwycięzca testów prasowych. Posiada certyfikat TÜV 
potwierdzający skuteczność działania.

Zawartość: 1 tubka pasty polerskiej (50g), ściereczka do polerowania, 2 papiery ścierne.

ZESTAW DO USUWANIA ZARYSOWAŃ Z POWIERZCHNI AKRYLOWYCH

KTM: SC-Q10067

......................................................................................................................................................................................................

6 szt. w kartonie
2400 szt. na palecie

50 g

Poleruje, czyści i zabezpiecza przed ponownym 
utlenianiem i zabrudzeniami chrom, aluminium, 
magnez, mosiądz, miedź, nikiel, stal nierdzewną, i inne 
metale. Dzięki innowacyjnej, skoncentrowanej formule 
szybko i skutecznie usuwa utlenione i zmatowiałe 
warstwy polerowanych powierzchni, korozję, smołę, pył 
hamulcowy i inne zabrudzenia.
Zawartość: 1 tubka pasty polerskiej (95g).

PASTA DO POLEROWANIA METALU

KTM: SC-Q10075

............................................................................................

6 szt. w kartonie
3168 szt. na palecie

95 g

Dzięki skoncentrowanej formule oraz zastosowaniu 
PDT (Plastic Deformation Technology) pozwala w szybki 
i jednocześnie łatwy sposób samodzielnie usunąć 
małe i średnie rysy z powierzchni lakierowanych. 
Odpowiednia do wszystkich rodzajów i kolorów 
błyszczących lakierów (także metalizowanych).
Zawartość: 1 tubka pasty polerskiej (10g), ściereczka 
do polerowania.

PASTA X-PRESS DO USUWANIA 
ZARYSOWAŃ Z LAKIERU

KTM: SC-Q10071

............................................................................................

6 szt. w kartonie
1188 szt. na palecie

10 g
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Prestone - 85 lat doświadczenia w ochronie układu chłodzenia

Od 1927 r. Prestone oferuje najwyższej jakości produkty do ochrony układu chłodzenia. Wprowadzony na początku ubiegłego 
stulecia pierwszy na świecie płyn do chłodnic na bazie glikolu etylenowego okazał się strzałem w dziesiątkę i od razu zyskał 
ogromną popularność. Prestone nie spoczął na laurach i już na początku lat 30. wprowadził na rynek pierwsze inhibitory, 
które zabezpieczały układy chłodzenia przed korozją i osadami. 

Przez kolejne dziesięciolecia, wraz z rozwojem rynku motoryzacyjnego i wzrostem wymogów układów chłodzenia, Prestone stale 
ulepszał swoją technologię. Ideą naukowców z firmy Prestone było produkowanie najwyższej jakości produktów opartych 
o innowacyjne rozwiązania.

Dzisiaj Prestone jest światowym liderem w produkcji płynów do chłodnic i produktów do ochrony układu chłodzenia.

Więcej informacji na www.prestone.pl

......................................................................................................................................................................................................
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Gotowy płyn do chłodnic do bezpośredniego użycia bez rozcieńczania z wodą. Został wyprodukowany w oparciu 
o innowacyjną koncepcję ,,All makes, all models”, dzięki której może być bez przeszkód stosowany do układów 
chłodzenia wszystkich modeli samochodów (ze zwykłymi i aluminiowymi chłodnicami) oraz może być mieszany 
z każdym innym płynem* nie zmieniając jego właściwości ochronnych i koloru. 

Dzięki zaawansowanej formule Extendend Life płyn zachowuje wszystkie swoje właściwości przez 5 lat lub 250 000 km 
ciągłej eksploatacji samochodu. 

Opakowanie wyposażone jest w system E-Z Pour zapobiegający niekontrolowanemu wychlapywaniu płynu w trakcie nalewania.

*Na bazie glikolu etylenowego.

PŁYN DO CHŁODNIC -37°C

6 szt. w kartonie
144 szt. na palecie

4 l KTM: SC-PAF2100PL.

......................................................................................................................................................................................................

12 szt. w kartonie
432 szt. na palecie

1 l KTM: SC-PAF2100LPL.

Koncentrat płynu do chłodnic Prestone został wyprodukowany w oparciu o innowacyjną koncepcję „All makes, all models”, 
dzięki której może być bez przeszkód stosowany do układów chłodzenia wszystkich modeli samochodów (ze zwykłymi 
i aluminiowymi chłodnicami) oraz może być mieszany z każdym innym płynem* nie zmieniając jego właściwości 
ochronnych i koloru. 

Dzięki zaawansowanej formule Extendend Life płyn zachowuje wszystkie swoje właściwości przez 5 lat lub 250 000 km 
ciągłej eksploatacji samochodu. 

Rozcieńczając koncentrat z wodą w proporcji 1:1 otrzymujemy gotowy płyn do -37°C.  W sytuacji awaryjnej dolewając 
koncentrat Prestone do płynu chłodniczego można znacząco poprawić parametry płynu i obniżyć temperaturę jego 
zamarzania (np. 6 I płynu do -20°C + 1l koncentratu Prestone = 7l płynu do -35°C).

*Na bazie glikolu etylenowego.

KONCENTRAT PŁYNU DO CHŁODNIC

4 szt. w kartonie
144 szt. na palecie

4 l KTM: SC-PAF2000PL.

......................................................................................................................................................................................................

12 szt. w kartonie
432 szt. na palecie

1 l KTM: SC-PAF2000LPL.

USZCZELNIACZ DO CHŁODNIC
............................................................................................

Uszczelniacz do chłodnic Prestone dzięki specjalnej
formule pozwala na uszczelnienie nawet dużych 
wycieków. Kompatybilny z wszystkimi tradycyjnymi 
płynami do chłodnic. Bezpieczny dla gumy, aluminium 
oraz innych metali. Stosowany przy każdej wymianie 
płynu do chłodnic zabezpiecza układ przed wyciekami. 
Zawartość opakowania wystarcza na układ chłodzenia 
do 14 l.

KTM: SC-PASPREP0101A

12 szt. w kartonie
2016 szt. na palecie

250 ml

TESTER PŁYNU DO CHŁODNIC
............................................................................................

Pozwala na dokładne sprawdzenie parametrów 
płynu do chłodnic w ciągu kilku sekund. Mierzy 
temperaturę zamarzania oraz wrzenia płynu 
do chłodnic. Przezroczysty zbiorniczek umożliwia 
kontrolę czystości płynu. Regularna kontrola płynu 
do chłodnic pozwala na szybką reakcję w razie 
wykrycia nieprawidłowości, jak np. zbyt wysoka 
temperatura zamarzania płynu.

KTM: SC-PAF1420/2.

12 szt. w kartonie
1800 szt. na palecie

1 szt.

PŁUKACZ DO CHŁODNIC
............................................................................................

Preparat do płukania chłodnic Prestone Super Radiator 
Flush skutecznie i szybko czyści cały układ chłodzenia. 
Usuwa rdzę, kamień, zanieczyszczenia olejowe oraz inne 
osady powstające w układzie chłodzenia. Doskonale czyści 
pompę wody oraz termostat. Prestone Super Radiator 
Flush przywraca wydajność układu chłodzenia. Zapobiega 
przegrzewaniu i uszkodzeniu silnika. Przeznaczony do 
stosowania we wszystkich typach samochodów i chłodnic. 
Zawiera inhibitory korozji. Jest nietoksyczny i nie zawiera 
kwasów. Bezpieczny dla aluminium i gumy.

KTM: SC-PAS107PLA

12 szt. w kartonie
1728 szt. na palecie

250 ml
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SILIKONOWE MLECZKO WOSKUĄCO-CZYSZCZĄCE
............................................................................................

Skutecznie oczyszcza, nabłyszcza i zabezpiecza 
lakier samochodu. Dzięki zawartości silikonu 
zapewnia długotrwały połysk. Łatwe do nanoszenia 
i polerowania. Potwierdzona wysoka skuteczność 
zarówno dla nowych jak i starych lakierów. 
Nie pozostawia białego nalotu i nie brudzi 
elementów nielakierowanych. Można stosować 
w pełnym słońcu.

KTM: SC-PAS149P/N.

12 szt. w kartonie
1440 szt. na palecie

473 ml

PIANKA DO TAPICERKI I DYWANÓW 
z neutralizatorem zapachów
............................................................................................

Dzięki nowej, ulepszonej formule 2 w 1, czyści 
powierzchnię oraz neutralizuje zapachy. Przywraca
świeżość i intensywny kolor czyszczonej tapicerki 
i jednocześnie usuwa nieprzyjemne i uciążliwe zapachy 
dymu papierosowego, pochodzenia zwierzęcego, 
żywności i inne. Zapewnia doskonały i natychmiastowy 
efekt. Załączona szczotka pozwala na szybkie i dokładne 
czyszczenie.

KTM: SC-PAS345-6/1.

6 szt. w kartonie
1512 szt. na palecie

500 ml

PIANKA DO SZYB
............................................................................................

Dzięki wyjątkowo silnej formule szybko i skutecznie usuwa 
nawet najcięższe zabrudzenia (m.in. sadzę, woski, olej, 
tłuszcze i owady). Pozostawia krystalicznie czystą szybę, 
dzięki czemu uzyskujemy lepszą widoczność. Zastosowanie 
formuły gęstej i nieściekającej piany znacznie ułatwia użycie 
preparatu. Doskonale nadaje się do mycia wszystkich 
elementów szklanych, jak szyby czy lustra, oraz elementów 
chromowanych. Do stosowania w samochodzie i w domu. 
Nie pozostawia smug.

KTM: SC-PAS350/NA.

12 szt. w kartonie
1440 szt. na palecie

500 ml

Płyn do wspomagania Prestone chroni układy wspomagania kierownicy przed awarią oraz nadmiernym zużyciem. Zapobiega 
uszkodzeniom pompy. Zalecany jest do wszystkich typów układów wspomagania kierownicy, zarówno w najnowszych jak i w starszych 
modelach samochodów. Zachowuje doskonałą płynność także w bardzo niskich temperaturach. Wycisza pracę układu.

PŁYN DO UKŁADU WSPOMAGANIA KIEROWNICY

12 szt. w kartonie
1008 szt. na palecie

946 ml KTM: SC-PAS261/2.

12 szt. w kartonie
1512 szt. na palecie

355 ml KTM: SC-PAS260/2.

Płyn Prestone z uszczelniaczem pozwala na utrzymanie układu wspomagania kierownicy w doskonałym stanie. Dzięki zastosowaniu 
specjalnej formuły likwiduje wycieki płynu z układu wspomagania oraz zapobiega ich powstawaniu. Zalecany do wszystkich typów 
samochodów. Można stosować go także jako uszczelniacz, mieszając z dowolnym rodzajem płynu do wspomagania. Chroni układ 
wspomagania oraz pompę przed nadmiernym zużyciem oraz wycisza jego pracę.

PŁYN DO UKŁADU WSPOMAGANIA KIEROWNICY z uszczelniaczem

12 szt. w kartonie
1008 szt. na palecie

946 ml KTM: SC-PAS263/2.

......................................................................................................................................................................................................

12 szt. w kartonie
1512 szt. na palecie

355 ml KTM: SC-PAS262/1.

ODPLAMIACZ DO TKANIN W PIANCE
............................................................................................

Odplamiacz do tkanin Prestone dzięki zastosowaniu 
najlepszych komponentów zapewnia doskonały 
i natychmiastowy efekt. Wbudowana szczotka oraz 
formuła pianki pozwala na szybkie i łatwe czyszczenie. 
Odplamiacz Prestone doskonale usuwa wszelkiego 
rodzaju plamy oraz uciążliwe zabrudzenia z tapicerki 
materiałowej, takie jak kawa, czekolada, tłuszcz, 
zabrudzenia pochodzenia organicznego itp.

KTM: SC-PAS348.

12 szt. w kartonie
576 szt. na palecie

400 ml

......................................................................................................................................................................................................
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ODMRAŻACZ DO SZYB
............................................................................................

Szybko i skutecznie usuwa lód i szron z szyb 
samochodowych i piór wycieraczek. Pozostawia przejrzyste 
szyby, zapewniając doskonałą widoczność oraz ogranicza 
ponowne zamarzanie szyby. Dzięki silnemu strumieniowi 
jest wyjątkowo łatwy w użyciu, nawet w czasie wietrznej 
pogody. Bezpieczny dla elementów gumowych (uszczelki, 
wycieraczki), tworzyw sztucznych i lakieru.

KTM: SC-PAS244UK

12 szt. w kartonie
1080 szt. na palecie

600 ml

SAMOSTART
............................................................................................

Ułatwia rozruch silnika. Szczególnie przydatny w zimie 
podczas niskich temperatur. Zapobiega nadmiernemu 
zużyciu akumulatora i rozrusznika. Dzięki nowoczesnej 
formule i zawartości substancji smarujących, zabezpiecza 
górne partie silnika podczas rozruchu. Skuteczność 
potwierdzona w temperaturach poniżej -50˚C. Zalecany 
także do kosiarek, łodzi itp.

KTM: SC-PAS237/1.

12 szt. w kartonie
1776 szt. na palecie

433 ml

OCHRONA UKŁADU CHŁODZENIA

1. Jeżeli temperatura zamarzania (krzepnięcia) płynu jest zbyt wysoka lub stosujesz wodę 
zamiast płynu w zimie, ryzykujesz zniszczeniem przez zamarzającą ciecz chłodnicy, 
a nawet bloku silnika, co wiąże się z bardzo kosztowną naprawą.
 
2. Jeżeli temperatura wrzenia płynu jest zbyt niska, stosujesz wodę zamiast płynu 
lub masz wycieki w układzie chłodzenia, jego wydajność ulega znacznemu obniżeniu. 
W konsekwencji silnik ulega przegrzaniu, co doprowadzi do wypalenia uszczelki pod głowicą 
i w końcu do zatarcia silnika, co wiąże się z bardzo kosztowną naprawą.
 
3. Jeżeli używasz wody, starego lub zbyt rozcieńczonego płynu do chłodnic to w układzie 
chłodzenia osadza się kamień, a metalowe elementy ulegają korozji. Na skutek tego 
w układzie powstają nieszczelności i uszkodzeniu ulegają takie elementy jak pompa 
wody, termostat, nagrzewnica, czujnik temperatury pracy wentylatora, chłodnica.

DLACZEGO POWINIENEŚ ZADBAĆ O UKŁAD CHŁODZENIA?...................................................................................................................

W celu właściwej ochrony i konserwacji układu chłodzenia stosuj najwyższej światowej jakości produkty marki Prestone®.

JAK UNIKNĄĆ PROBLEMÓW?...............................................................................................................................................................................................

Prestone® Koncentrat Płynu Do Chłodnic

ado użycia po rozcieńczeniu z wodą destylowaną (stopień rozcieńczenia
    zależy od tego jakie parametry płynu chcemy otrzymać) 

atemperatura zamarzania płynu gotowego do użycia: do -64°C

atemperatura wrzenia płynu gotowego do użycia: do 136°C

Prestone® Płyn Do Chłodnic -37°C

agotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczenia

atemperatura zamarzania płynu: -37°C

atemperatura wrzenia płynu: 129°C

DO USUWANIA OWADÓW I SMOŁY
............................................................................................

Preparat Prestone szybko i skutecznie usuwa z karoserii 
oraz szyb owady, smołę, żywicę oraz zabrudzenia drogowe. 
Zmywa także ptasie odchody. Zalecany do czyszczenia 
przednich lamp, zderzaków, karoserii oraz chromowanych 
elementów ozdobnych (np. atrapa chłodnicy). Bezpieczny 
dla lakieru oraz elementów gumowych.

KTM: SC-PAS355/1.

12 szt. w kartonie
1320 szt. na palecie

400 ml
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HOLTS i SIMONIZ

Holts i Simoniz to marki należące do angielskiej firmy Holt Lloyd.

Holts to marka znanych na całym świecie zestawów naprawczych do opon, a także wysokiej jakości produktów 
dla profesjonalistów, niezbędnych w każdym warsztacie samochodowym.

Produkty tej marki charakteryzują się wysoką skutecznością działania oraz gwarancją niezawodności, a profesjonalne 
przygotowane opakowania ułatwiają użytkowanie.

Produkty marki Holts sprzedają się z wielkim powodzeniem w około 100 krajach całego świata, co świadczy o ich najwyższej 
jakości i niezawodności.

Simoniz dostarcza kierowcom na całym świecie wysokiej jakości produkty do pielęgnacji samochodu od 1910 r. W ofercie 
znajdują się przede wszystkim kosmetyki samochodowe, począwszy od preparatów do czyszczenia elementów we wnętrzu 
pojazdu, poprzez szampony samochodowe, woski (w tym cała gama wosków koloryzujących) i skończywszy na preparatach 
do pielęgnacji zewnętrznych elementów pojazdu (felg, opon, zderzaków).

......................................................................................................................................................................................................
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KOŁO ZAPASOWE
......................................................................................................................................................................................................

Doskonały preparat do naprawy przebitej opony. Szybko i łatwo naprawia i pompuje przebitą oponę bez potrzeby zdejmowania koła. 
Nie niszczy opony - łatwy do usunięcia w warsztacie wulkanizacyjnym. Posiada unikalny zawór, który pozwala przeprowadzić naprawę 
szybko i bez wysiłku. 
Opakowanie o pojemności 500 ml przeznaczone do opon bezdętkowych w samochodach osobowych, dostawczych, SUV, terenowych,van, 
przyczep towarowych i kempingowych. Opakowanie o pojemności 300 ml przeznaczone do opon bezdętkowych w samochodach 
osobowych, małych przyczepach i niedużych samochodach dostawczych.

KTM: SC-HHT5YPL

6 szt. w kartonie
780 szt. na palecie

500 ml KTM: SC-HHT2YPL

12 szt. w kartonie
1296 szt. na palecie

300 ml

20 5/6 0  R 1 4

205 /6 0  R 1 5

Odpowiedni do kół samochodów 
o średnicy nie przekraczającej 14”.

Do opon bezdętkowych w samochodach 
osobowych, małych przyczepach i niedużych 
samochodach dostawczych.

Odpowiedni do kół samochodów 
o średnicy 15” i większej.

Do opon bezdętkowych w samochodach 
osobowych, dostawczych, SUV, terenowych,
van, przyczep towarowych i kempingowych.

SPOSÓB UŻYCIA......................................................................................................................................................................................................

1. Jeżeli to możliwe, należy usunąć z opony przedmiot, który spowodował przebicie.
2. Ustawić koło przebiciem do dołu i całkowicie spuścić powietrze.
3. Potrząsnąć energicznie pojemnikiem. Usunąć czerwone zabezpieczenie z zaworu pojemnika. 

Oczyścić zawór koła i dokładnie nakręcić rurkę łączącą pojemnik na zawór. (Jeżeli pojemnik jest 
zimny należy ogrzać go w dłoniach).

4. Trzymając pojemnik pionowo przekręcić pokrętło zaworu w kierunku napisu ON (WŁĄCZONE).
5. Po zupełnym opróżnieniu pojemnika pokrętło należy przekręcić w kierunku napisu OFF 

(WYŁĄCZONE). Następnie usunąć rurkę z zaworu koła. Puste opakowanie zachować w celu 
pokazania w serwisie wulkanizacyjnym.

6. Po dokonaniu naprawy niezwłocznie należy przejechać 10 – 20 km nie przekraczając prędkości 
50 km/h w celu równomiernego rozprowadzenia preparatu w oponie.

7. Sprawdzić i wyrównać ciśnienie w kole zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.

500ml 300ml

ZMYWACZ DO HAMULCÓW
............................................................................................

Czyści i odtłuszcza tarcze hamulcowe oraz pozostałe 
elementy układu hamulcowego. Usuwa zapieczony pył 
hamulcowy, smary i olej. Może być również stosowany 
jako preparat odtłuszczający do wszystkich części 
mechanicznych. Specjalny zawór kulowy pozwala 
na stosowanie preparatu w każdej pozycji. Nie zawiera 
rozpuszczalników chlorowych, acetonu oraz silikonu.

KTM: SC-HPRO25A

12 szt. w kartonie
672 szt. na palecie

600 ml

DO CZYSZCZENIA GAŹNIKA I PRZEPUSTNICY
............................................................................................

Dokładnie czyści gaźnik oraz pozostałe elementy 
układu dolotowego (kolektor, wtryskiwacze, zawory itp.). 
Odpowiedni dla wszystkich typów silników. Zwiększa 
wydajność gaźnika i silnika, ogranicza dymienie i zużycie 
paliwa. Zawiera wydajne rozpuszczalniki usuwające brud, 
olej, naloty i nagar.

KTM: SC-HPRO02A

6 szt. w kartonie
1080 szt. na palecie

500 ml

PREPARAT ODRDZEWIAJĄCO-PENETRUJĄCY 
W SPRAYU
............................................................................................

Ułatwia demontaż skorodowanych lub zablokowanych 
mechanizmów i połączeń śrubowych. Poluzowuje 
zardzewiałe lub zbyt mocno dokręcone części. Smaruje 
i zabezpiecza przed korozją. Specjalny zawór kulowy 
pozwala na stosowanie preparatu w każdej pozycji.

KTM: SC-HPRO12A

12 szt. w kartonie
672 szt. na palecie

600 ml

UNIWERSALNY PREPARAT SMARUJĄCY 
W SPRAYU
............................................................................................

Uniwersalny, wielozadaniowy środek smarny, wypierający 
wilgoć, rozpuszczający tłuszcz i smołę. Przeznaczony 
do konserwacji, oczyszczania i zabezpieczania przed 
korozją. Zabezpiecza instalację elektryczną przed wilgocią. 
Specjalny zawór kulowy pozwala na stosowanie preparatu 
w każdej pozycji.

KTM: SC-HPRO13A

12 szt. w kartonie
672 szt. na palecie

600 ml
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DO CZYSZCZENIA ELEMENTÓW 
ELEKTRYCZNYCH
............................................................................................

Czyści wszystkie rodzaje połączeń elektrycznych 
i elektronicznych. Usuwa kurz, osady oraz tłuszcze.
Zapewnia prawidłowy przepływ prądu w układzie. 
Zapobiega utlenianiu się połączeń elektronicznych. 
Tworzy powłokę antyprzebiciową. Specjalny zawór 
pozwala na stosowanie preparatu w każdej pozycji. 
Szybko odparowuje nie pozostawiając osadów.

KTM: SC-HPRO01A

6 szt. w kartonie
696 szt. na palecie

400 ml

............................................................................................

Szybko i skutecznie usuwa olej, smar, smołę i brud 
z metalowych, plastikowych i innych powierzchni.

KTM: SC-HMTN0701A

6 szt. w kartonie
1080 szt. na palecie

500 ml

PREPARAT ODTŁUSZCZAJĄCY DO SILNIKA 
I CZĘŚCI MECHANICZNYCH

PREPARAT DO CZYSZCZENIA GAŹNIKA ORAZ 
ZAWORU RECYRKULACJI SPALIN............................................................................................

Szybko i skutecznie usuwa brud, tłuszcz, lakier, osady 
z węgla i gumy z układów recyrkulacji spalin i gaźnika. 
Przywraca moc i osiągi silnika oraz zmniejsza emisję 
spalin.

KTM: SC-HMTN0201A

6 szt. w kartonie
1080 szt. na palecie

500 ml

............................................................................................

Wielozadaniowy spray konserwujący. Czyści – usuwa 
zabrudzenia, tłuszcz i klej. Penetruje – uwalnia zapieczone 
części. Smaruje – zapobiega piskom i smaruje zamki, 
narzędzia i zawiasy. Konserwuje – wypiera wilgoć 
i zapobiega korozji.

KTM: SC-HMTN0501A

6 szt. w kartonie
1080 szt. na palecie

500 ml

UNIWERSALNY PREPARAT CZYSZCZĄCY

............................................................................................

SILIKON W SPRAYU
............................................................................................

Smaruje, konserwuje i sprawia, że części gumowe, 
nylonowe, plastikowe, metalowe i drewniane stają się 
odporne na wodę i wilgoć.
Nadaje się do nabłyszczania zewnętrznych części opon, 
plastikowych zderzaków oraz zewnętrznych części 
ozdobnych z plastiku.

KTM: SC-HMTN0301A

6 szt. w kartonie
1080 szt. na palecie

500 ml

............................................................................................

Najwyższej jakości smar miedziowy, mający szereg uniwersalnych zastosowań: 
w motoryzacji, sprzętach motorowodnych, urządzeniach rolniczych oraz przemysłowych. 
Zapobiega zapiekaniu metalowych części, dzięki czemu skraca czas ich demontażu 
i montażu. Umożliwia szybki i łatwy demontaż elementów działających nawet 
w warunkach wysokich temperatur. Chroni części pracujące w wysokich temperaturach 
oraz narażone na korozję, zarówno w środowisku chemicznym jak i wodnym. Zapobiega 

także piskom tarcz hamulcowych, w przypadku 
zastosowania na tył klocków hamulcowych. Smar 
o klasie lepkości NLGI 2.

KTM: SC-HMTN1401A

12 szt. w kartonie
960 szt. na palecie

500 g

SMAR MIEDZIOWY
Najwyższej jakości smar (kompleks) litowy, mający 
szereg uniwersalnych zastosowań: w motoryzacji, 
sprzętach motorowodnych, urządzeniach rolniczych 
oraz przemysłowych.
Skutecznie zabezpiecza przed korozją wszystkie 
elementy narażone na działanie wilgoci.
Smar o klasie lepkości NLGI 2.

KTM: SC-HMTN1301A

12 szt. w kartonie
960 szt. na palecie

500 g

............................................................................................

Najwyższej jakości smar z dwusiarczkiem molibdenu, mający szereg uniwersalnych 
zastosowań: w motoryzacji, sprzętach motorowodnych, urządzeniach rolniczych 
oraz przemysłowych. Dzięki wysokociśnieniowej aplikacji oraz specjalnym 
komponentom zapobiega utlenianiu i nadmiernemu zużyciu części mechanicznych 
zapewniając im długotrwałe smarowanie w bardzo szerokim zakresie temperatur.

Chroni części przed korozją, obciążeniem, tarciem 
oraz zabezpiecza przed pyłem. Szczególnie zalecany 
do smarowania wszelkiego rodzaju przegubów 
i łożysk kół.

KTM: SC-HMTN1501A

12 szt. w kartonie
960 szt. na palecie

500 g

UNIWERSALNY SMAR MOS2

NIEBIESKI SMAR LITOWY



59

............................................................................................

Pasta montażowa zabezpieczająca przed zapieczeniem 
elementy takie jak śruby, zasuwy, zawory, gwinty świec, 
klemy akumulatora. Dodatkowo chroni je przed korozją. 
Działa w zakresie temperatur od -35°C do 1100°C.

KTM: SC-HPR1R

12 szt. w kartonie
2160 szt. na palecie

100 ml

UNIWERSALNA PASTA MIEDZIOWA
............................................................................................

Pasta ułatwiająca montaż elementów układu 
wydechowego. Odporna na działanie wysokich temperatur 
(do 1000°C) oraz na wibracje. Zapewnia szczelne 
połączenie. Zapobiega wydostawaniu się spalin na 
skutek złego spasowania lub zużycia elementów układu. 
Opakowanie przystosowane do użycia ze specjalnym 
pistoletem dozującym.

KTM: SC-HPRO29A

6 szt. w kartonie
1014 szt. na palecie

300 ml

PASTA MONTAŻOWA DO UKŁADÓW 
WYDECHOWYCH

............................................................................................

Pasta do uszczelniania pęknięć 
i dziur w tłumikach oraz uszkodzeń 
na złączach elementów układu 
wydechowego. Pozostawia trwałe 
uszczelnienie, zapobiegające wydostawaniu 
się spalin. Odporna na działanie wysokich 
temperatur.

KTM: SC-HGG2HPR

12 szt. w kartonie
2772 szt. na palecie

200 ml

PASTA DO NAPRAWY UKŁADÓW 
WYDECHOWYCH

............................................................................................

Pasta ułatwiająca montaż elementów układu 
wydechowego. Odporna na działanie wysokich temperatur 
(do 1000°C) oraz na wibracje. Zapewnia szczelne 
połączenie. Zapobiega wydostawaniu się spalin na skutek 
złego spasowania lub zużycia elementów układu.

KTM: SC-HFG1PL

12 szt. w kartonie
3168 szt. na palecie

150 ml

PASTA MONTAŻOWA DO UKŁADÓW 
WYDECHOWYCH

ZESTAW DO CZYSZCZENIA ZAWORÓW
............................................................................................

W skład zestawu wchodzą dwa rodzaje wysokiej jakości 
past ściernych do szybkiego oczyszczenia zaworów oraz 
specjalny przyrząd do przytrzymywania zaworu podczas 
czyszczenia. Pasta gruboziarnista z łatwością usuwa nagary 
i zanieczyszczenia a pasta o niskim stopniu ścieralności 
pozwala uzyskać idealnie gładką powierzchnię w celu 
zapewnienia maksymalnej wydajności silnika.

KTM: SC-HVG4RA

6 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

1 szt.

ODKAMIENIACZ CHŁODNICY
............................................................................................

Preparat do szybkiego oczyszczenia i odkamienienia 
układu chłodzenia. Usuwa kamień, rdzę i inne osady oraz 
zanieczyszczenia olejowe. Zapobiega przegrzaniu silnika. 
Bezpieczny dla gumowych węży oraz wszystkich metali.

KTM: SC-HRK1HPR

12 szt. w kartonie
1512 szt. na palecie

250 ml

USZCZELNIACZ CHŁODNICY
............................................................................................

Szybko i skutecznie likwiduje wycieki w układzie 
chłodzenia. Zawiera inhibitory korozji. Bezpieczny 
dla gumowych węży, aluminium oraz innych metali.

KTM: SC-HRW2HPR

12 szt. w kartonie
1524 szt. na palecie

250 ml

WOSK KOLORYZUJĄCY
............................................................................................

BIAŁY KTM: SC-HSIM42

BŁĘKITNY KTM: SC-HSIM43

CIEMNY 
CZERWONY KTM: SC-HSIM41

6 szt. w kartonie
1152 szt. na palecie

500 ml

Dostępne kolory

Kosmetyki samochodowe SIMONIZ
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Xeramic - produkty techniczne, dodatki do paliw i oleju

Xeramic to marka produktów należąca do holenderskiej firmy Petromark Automotive Chemicals BV. Linię zapoczątkowały produkty 
do ochrony silnika i skrzyni biegów, wykorzystujące zaawansowane technologicznie komponenty ceramiczne, gwarantujące 
wyjątkowe właściwości smarujące. 

Zapewniają one zmniejszenie tarcia, zwiększoną odporność na siły nacisku i wysoką temperaturę, a przez to zmniejszenie zużycia 
mechanizmów i ich długotrwałą ochronę. W skład linii produktów Xeramic wchodzą również najwyższej jakości dodatki do paliw 
oraz produkty techniczne.

Produkty Xeramic, testowane na bolidach F1 i samochodach rajdowych, potwierdziły swoją najwyższą skuteczność. Stosowanie 
produktów Xeramic gwarantuje kierowcom duże oszczędności finansowe na paliwie oraz zabezpiecza przed niepotrzebnymi 
wizytami w warsztatach naprawczych.

......................................................................................................................................................................................................
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Xeramic Ceramiczna Ochrona Silnika odczuwalnie zwiększa osiągi silnika i gwarantuje 
wzrost jego mocy. Badania przeprowadzone przez renomowany Przemysłowy Instytut 
Motoryzacji (PIMOT) potwierdzają, iż stosowanie preparatu Ceramiczna Ochrona Silnika 
co 50.000km, powoduje spadek zużycia paliwa o co najmniej 7%, zwiększenie mocy 
silnika o 4% i polepszenie przyspieszenia o 8%. 

Preparat ten, dzięki zastosowaniu materiału ceramicznego, daje wyjątkowe efekty 
nieporównywalne z żadnym innym produktem. Cząsteczki materiału ceramicznego 
przywierają do metalowych części silnika zapewniając im maksymalną ochronę, 
szczególnie podczas rozruchu zimnego silnika. 

Produkt może być stosowany we wszystkich typach jednostek napędowych 
(po przebiegu 5.000 km) i dodawany do olejów mineralnych, syntetycznych
i półsyntetycznych. Zapewnia długotrwałą ochronę silnika i gwarantuje wzrost jego mocy. 
Poprzez zmniejszenie tarcia dodatkowo uzyskujemy bardziej efektywne spalanie paliwa, 
co powoduje oszczędności w jego zużyciu i zmniejszenie emisji szkodliwych gazów 
wydechowych (CO, HC). 

Produkt bezpieczny dla katalizatorów spalin, nie zapycha filtrów i kanalików olejowych. 
Opakowanie 250 ml przeznaczone jest do silników o pojemności miski olejowej do 4 l 
oleju; opakowanie 500 ml dla pojemności powyżej 4 l oleju.

CERAMICZNA OCHRONA SILNIKA 
......................................................................................................................................................................................................

Produkt zapewnia pełną ochronę przekładni przez 100.000km. Ten unikalny preparat 
oparty jest na bazie oleju przekładniowego i może być stosowany ze wszelkimi 
olejami przekładniowymi i skrzyniowymi. Niespotykane właściwości smarne materiału 
ceramicznego w znacznym stopniu redukują tarcie, a tym samym skutecznie przedłużają 
żywotność przekładni. 

Zastosowanie preparatu, poza ochroną przekładni, zapewnia łatwiejszą zmianę biegów,
oraz sprawniejszą i cichszą pracę skrzyni. 

Produktu nie należy stosować do automatycznych skrzyń biegów.

CERAMICZNA OCHRONA SKRZYNI BIEGÓW
......................................................................................................................................................................................................

12 szt. w kartonie
1176 szt. na palecie

500 ml KTM: SCXER-ENGINE-500.

12 szt. w kartonie
2880 szt. na palecie

250 ml KTM: SCXER-ENGINE-250.

12 szt. w kartonie
1080 szt. na palecie

80 ml KTM: SCXER-GEAR-80.
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DODATEK DO DIESLA
............................................................................................

Czyści i chroni cały układ paliwowy. Wiąże i usuwa 
wodę  oraz chroni układ paliwowy przed korozją. 
Zwiększa moc silnika i podnosi liczbę cetanową 
o 5 punktów. Obniża temperaturę zamarzania filtra 
zimnego do - 25°C, zapobiega wytrącaniu się 
parafiny z oleju napędowego. Odpowiedni 
do wszystkich typów silnika diesla 
(z turbodoładowaniem i bez). Zawartość 
opakowania wystarcza na około 60 litrów paliwa.

KTM: SCXER-DIESEL-250.

24 szt. w kartonie
1536 szt. na palecie

250 ml

CZYŚCI WTRYSKIWACZE BENZYNY
............................................................................................

Specjalny dodatek do benzyny czyszczący 
i chroniący wtryskiwacze benzyny oraz gaźnik. 
Ułatwia rozruch silnika, czyści i smaruje cały układ 
paliwowy, przywraca moc i przyśpieszenie oraz 
zmniejsza zużycie paliwa. Regularnie stosowanie 
co 10.000km pozwala na utrzymanie wtryskiwaczy 
w doskonałym stanie i gwarantuje uzyskanie 
optymalnych parametrów silnika. Zawartość 
opakowania wystarcza na około 60 litrów benzyny.

KTM: SCXER-CLEAN-PE250

24 szt. w kartonie
1536 szt. na palecie

250 ml

CZYŚCI WTRYSKIWACZE DIESLA
............................................................................................

Specjalny dodatek do oleju napędowego skutecznie 
czyszczący wtryskiwacze i cały układ paliwowy. 
Smaruje układ, zapobiegając jego korozji. Zwiększa 
liczbę cetanową paliwa. Regularne stosowanie 
co 10.000km pozwala na utrzymanie wtryskiwaczy 
w doskonałym stanie i gwarantuje uzyskanie 
optymalnych parametrów silnika. Zawartość 
opakowania wystarcza na około 60 litrów paliwa.

KTM: SCXER-CLEAN-ON250

24 szt. w kartonie
1536 szt. na palecie

250 ml

LPG GAZ ADDITIVE
............................................................................................

Dodatek czyszczący układ paliwowy samochodów 
zasilanych LPG. Stabilizuje pracę silnika, ułatwia 
przejście zasilania z benzyny na LPG, zapobiega 
utracie mocy. Zapobiega starzeniu się benzyny 
w baku i układzie paliwowym oraz skutecznie 
usuwa wszelkie zanieczyszczenia. Zawartość 
opakowania wystarcza na ok 60 litrów benzyny.

KTM: SCXER-LPG-250.

24 szt. w kartonie
1536 szt. na palecie

250 ml

Xeramic Diesel Protector -40°C jest całorocznym, zaawansowanym technologicznie i wysoce skoncentrowanym 
dodatkiem uszlachetniającym do oleju napędowego. 

Preparat zapobiega tworzeniu się kryształków parafiny i gęstnieniu oleju napędowego w niskich temperaturach, chroniąc 
przed zablokowaniem filtra i unieruchomieniem pojazdu. Ułatwia start silnika i poprawia jego pracę. Redukuje zużycie 
paliwa. Xeramic Diesel Protector  jest skutecznym dodatkiem do temperatury -40°C (w zależności od stosowanego 
paliwa). 1 litr preparatu jest wystarczający na 1200 litrów oleju napędowego. 

DIESEL PROTECTOR -40°C

12 szt. w kartonie
600 szt. na palecie

1 l KTM: SCXER-PROTEC-1000

......................................................................................................................................................................................................

24 szt. w kartonie
1080 szt. na palecie

500 ml KTM: SCXER-PROTEC-500.

ANTYŻEL DO DIESLA
............................................................................................

Chroni olej napędowy przed żelowaniem 
w niskich temperaturach. Ułatwia start 
silnika i redukuje zużycie paliwa. Jest wysoce 
skoncentrowanym preparatem zabezpieczającym 
olej napędowy  do temperatury - 40°C 
(w zależności od używanego oleju napędowego). 
Zawartość opakowania wystarcza na około 60 
litrów paliwa.

KTM: SCXER-ANTYGEL-ON

24 szt. w kartonie
1536 szt. na palecie

250 ml

DODATEK DO BENZYNY
............................................................................................

Czyści i chroni cały układ paliwowy. Wiąże 
i  usuwa wodę  oraz chroni cały układ paliwowy 
przed korozją. Regularne używanie dodatku 
zapewnia optymalną pracę układu paliwowego. 
Może być stosowany we wszystkich typach silników 
benzynowych. Zaleca się stosować przy każdym 
tankowaniu. Zawartość opakowania wystarcza 
na około 60 litrów benzyny.

KTM: SCXER-PETR-250.

24 szt. w kartonie
1536 szt. na palecie

250 ml
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DOKTOR SILNIKA

OIL STOPENGINE FLUSH

............................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Najwyższej jakości dodatek do oleju podnoszący 
sprawność wszystkich rodzajów silników. 
Zmniejsza zużycie oleju, redukuje dymienie oraz 
uszczelnia pierścienie tłokowe, dzięki czemu 
zwiększa kompresję i ciśnienie oleju. Dzięki swoim 
właściwościom smarnym w znacznym stopniu 
zmniejsza tarcie i wydłuża żywotność silnika.

Likwiduje wycieki oleju wokół uszczelek, 
pod miską olejową i pod pokrywą zaworów, 
jak również wycieki poprzez mikropęknięcia 
w metalowych elementach silnika. Dzięki temu 
w wielu przypadkach preparat pozwoli zapobiec 
kosztownym naprawom silnika. Xeramic Oil Stop 
znacznie redukuje zużycie oleju, gdyż zwiększa tzw. 
„lepkość kinetyczną” oleju w jego temperaturze 
pracy. Preparat można używać w silnikach 
benzynowych i diesla (także z turbodoładowaniem) 
oraz zasilanych LPG.

Szybko i skutecznie czyści wnętrze silnika 
z wszelkiego rodzaju nagarów, osadów i innych 
zanieczyszczeń. Produkt całkowicie bezkwasowy. 
Zawiera dodatki antyścierne, antykorozyjne oraz 
przeciwutleniacze chroniące silnik w trakcie 
procesu czyszczenia. Pomaga uwolnić zablokowane 
zawory, pierścienie tłokowe oraz zwiększa stopień 
sprężania. Zmniejsza zużycie paliwa. Stosowanie 
preparatu pozwala na utrzymanie silnika 
w doskonałym stanie.

KTM: SCXER-DOKTOR-444

KTM: SCXER-OIL-250.
KTM: SCXER-FLUSH-E-250

24 szt. w kartonie
1944 szt. na palecie

24 szt. w kartonie
2880 szt. na palecie

24 szt. w kartonie
2880 szt. na palecie

444 ml

250 ml250 ml

HYDRAULIC VALVE LIFTER ADDITIVE
............................................................................................

Dodatek do oleju silnikowego, który wycisza pracę 
hydraulicznych popychaczy zaworów oraz zapewnia 
ich optymalną pracę. Dzięki specjalnej formule czyści 
zawory oraz kanaliki olejowe. Opakowanie 250 
ml wystarcza na około 6 litrów oleju silnikowego. 
Przeznaczony do użycia ze wszystkimi rodzajami 
olejów silnikowych.

KTM: SCXER-HYDRAULIC VALVE-250

24 szt. w kartonie
1920 szt. na palecie

250 ml

LEAK SEALER

QUICK START

............................................................................................

............................................................................................

Trwale likwiduje wycieki w układach chłodzenia  
samochodów osobowych, ciężarowych i traktorów. 
Mieszalny ze wszystkimi płynami chłodzącymi. 
Zapobiega korozji. Smaruje pompę wodną.

Wysoce skoncentrowany samostart pomocny przy 
uruchamianiu silnika, w szczególności w niskich 
temperaturach. Xeramic Quick Start przeznaczony 
jest do stosowania we wszystkich typach silników 
(diesla i benzynowych), także z turbodoładowaniem.

KTM: SCLEAK-20G.

KTM: SCXER-QUICK-300.

24 szt. w kartonie
17280 szt. na palecie

12 szt. w kartonie
1728 szt. na palecie

20 g

300 ml

CZYŚCI FILTR CZĄSTEK STAŁYCH DPF W DIESLU
............................................................................................

Szybko i skutecznie czyści i regeneruje filtr cząstek 
stałych bez potrzeby demontażu. Wydłuża żywotność 
filtra i silnika, zmniejsza zużycie paliwa i emisję 
spalin. Przeznaczony do wszystkich silników diesla 
samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. 
Szczególnie zalecany w jeździe miejskiej i na krótkich 
dystansach. Należy stosować regularnie co 3 000 
km lub w przypadku zablokowania filtra. Zawartość 
opakowania wlać do zbiornika paliwa. Opakowanie 
wystarcza na zbiornik paliwa o pojemności do 65l.

KTM: SCXER-DPF-250

24 szt. w kartonie
1536 szt. na palecie

250 ml
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Druchema – pasty do polerowania i woskowania karoserii

Koncern chemiczny Druchema jest producentem znanej i popularnej wśród kierowców i zakładów blacharsko-lakierniczych pasty 
Tempo. 

W 2006 r. Druchema powróciła na polski rynek z odświeżoną rodziną past do polerowania i nabłyszczania karoserii pod nową 
nazwą - Original Tempo.

Więcej informacji na www.druchema.pl

......................................................................................................................................................................................................
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ORIGINAL TEMPO Nabłyszczająca
......................................................................................................................................................................................................

KTM: SCORIGTEMPO-N.

40 szt. w kartonie
3520 szt. na palecie

120 g

Pasta woskowa do czyszczenia i polerowania nowych lakierów. 

aWoskuje, nabłyszcza i konserwuje wszystkie rodzaje lakierów, 
     w tym także metalizowane i perłowe.

aUsuwa mikrowarstwę zwietrzałego lakieru wraz 
     z zanieczyszczeniami, takimi jak asfalt, plamy olejowe i resztki 
     owadów.

aNadaje doskonały połysk oraz pozostawia warstwę ochronną 
     zabezpieczającą lakier samochodu przed działaniem szkodliwych 
     czynników atmosferycznych.

aŁatwa w użyciu, czyszczenie nie 
     wymaga wysiłku ani stosowania dodatkowych urządzeń polerskich. 
     W celu usunięcia rys z nowego lakieru zalecamy zastosowanie  
     pasty ORIGINAL TEMPO Lekkościernej w miejscu uszkodzenia. 

ORIGINAL TEMPO Lekkościerna
......................................................................................................................................................................................................

KTM: SCORIGTEMPO-L.

40 szt. w kartonie
3520 szt. na palecie

120 g

Pasta woskowa do czyszczenia i polerowania starych, zniszczonych 
powierzchni lakierniczych oraz do usuwania rys na nowych 
powłokach lakierniczych.

aCzyści, konserwuje, odnawia i poleruje nadwozie samochodu.

aUsuwa mikrowarstwę zwietrzałego lakieru wraz 
     z zanieczyszczeniami, takimi jak asfalt, plamy olejowe i resztki 
     owadów.

aSkutecznie i szybko przywraca połysk i pierwotną intensywną 
     barwę lakierów starszych i zniszczonych.

aŁatwa w użyciu, czyszczenie nie wymaga wysiłku ani stosowania 
     dodatkowych urządzeń polerskich. 

ORIGINAL TEMPO Silichrom EX
......................................................................................................................................................................................................

KTM: SCORIGTEMPO-S.

40 szt. w kartonie
3520 szt. na palecie

120 g

Pasta do czyszczenia i polerowania elementów chromowanych 
i aluminiowych. 

aCzyści i poleruje powierzchnie chromowane i wykonane 
     z aluminium (oksydowane, nielakierowane), stali nierdzewnej, 
     niklu lub mosiądzu. 

aNadaje olśniewający połysk.

aPozostawia powłokę skutecznie chroniącą przed niekorzystnymi  
     czynnikami atmosferycznymi.

aZalecana do czyszczenia i polerowania elementów 
     chromowanych i aluminiowych, takich jak: atrapy chłodnicy, 
     kołpaki i listwy ozdobne, zderzaki, orurowanie samochodów 
     terenowych itp.

aDoskonała do renowacji elementów ozdobnych samochodów 
     zabytkowych. 
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Rain-X - widzieć więcej!

Od ponad 25 lat produkty Rain-X pomagają bezpieczniej podróżować kierowcom na całym świecie, dzięki poprawie widoczności 
podczas jazdy.

Niewidzialna, hydrofobowa powłoka Rain-X Rain Repellent posiada doskonałe właściwości odpychające wodę, dzięki którym 
krople deszczu spływają z zabezpieczonych powłoką szyb podczas jazdy, ograniczając konieczność używania wycieraczek oraz 
poprawiając komfort i bezpieczeństwo.

......................................................................................................................................................................................................
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RAIN REPELLENT Wycieraczka w płynie
......................................................................................................................................................................................................

KTM: SC-RX80148200

12 szt. w kartonie
2496 szt. na palecie

200 ml

Rain-X Wycieraczka w płynie poprawia widoczność i bezpieczeństwo podczas jazdy, tworząc niewidzialną powłokę 
odpychającą krople deszczu, deszcz ze śniegiem oraz śnieg.

Krople deszczu w zetknięciu z niezwykle gładką powłoką są zdmuchiwane przez siłę wiatru wytwarzaną podczas 
jazdy. Powłoka ułatwia również szybkie usunięcie lodu, soli, błota i resztek owadów. Idealnie nadaje się do szyb 
przednich, bocznych, tylnych oraz szklanych kloszy reflektorów.
Przy prędkości 100km/h, 1 sekunda pozwoli Ci zatrzymać się 27m wcześniej.

Stosowanie Rain-X Rain Repellent, poprawia widoczność podczas jazdy w deszczu, dzięki czemu zbliżające się 
obiekty są widoczne nawet sekundę wcześniej.

Testy wykazały, że użycie preparatu poprawia widoczność w ciężkich warunkach pogodowych, co znacznie skraca 
czas reakcji kierowcy.

ANTI-FOG Zapobiega zaparowaniu szyb i lusterek
..............................................................................................

KTM: SC-RX81148200

Wysoce wydajny preparat zabezpieczający 
szyby i lusterka wewnątrz samochodu przed 
zaparowaniem. Nie stosować na plastiki oraz 
lakierowane i powlekane powierzchnie.

12 szt. w kartonie
2496 szt. na palecie

200 ml

2 W 1 Czyste szyby + Wycieraczka w płynie
..............................................................................................

KTM: SC-RX88148500

6 szt. w kartonie
780 szt. na palecie

500 ml

Czyści szybę i jednocześnie pozostawia 
niewidzialną powłokę odpychającą krople 
deszczu, deszcz ze śniegiem oraz śnieg podczas 
jazdy. Ułatwia usuwanie z szyb lodu, zabrudzeń 
drogowych i resztek owadów. Nie pozostawia 
smug.
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Dodatki do paliw ERC

ERC (Emissions-Reduzierungs-Concepte) GmbH jest jednym z czołowych deweloperów i producentów dodatków,  technologii 
i urządzeń do spalania paliw kopalnych i biogenicznych (dla rafinerii, przemysłu i sektora motoryzacyjnego). 

Opracowując innowacyjne rozwiązania w celu optymalizacji spalania i zużycia paliwa, zmniejszenia emisji gazów oraz 
zapobiegania korozji i tworzenia się osadów, firma ERC nieustannie wyznacza nowe standardy na rynku dodatków i jest uważana 
za jednego z pionierów w rozwoju technologii w tej dziedzinie.

Wieloletnie doświadczenie oraz możliwość prowadzenia własnych badań, zaowocowały stworzeniem nowej linii najwyższej jakości 
dodatków do paliw.

......................................................................................................................................................................................................
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Wysoce wydajny dodatek czyszczący wtryskiwacze i cały 
układ paliwowy w silniku benzynowym.

aSkutecznie czyści wtryskiwacze oraz zawory.

aDzięki przywróceniu optymalnego stanu wtryskiwaczy 
     zmniejsza zużycie paliwa i przywraca optymalne 
     parametry silnika.

aUsuwając wodę z paliwa skutecznie zabezpiecza układ 
     paliwowy oraz wydechowy przed korozją.

POWER CLEANER Czyści układ paliwowy benzyny

KTM: SCERC-52-0110-04

............................................................................................

Dodatek do benzyny zwiększający moc silnika z nową 
formułą redukującą opór pierścieni tłokowych:

aZapewnia optymalne osiągi silnika, zmniejsza zużycie 
     paliwa.
aZmniejsza opór pierścieni tłokowych.
aZapobiega powstawaniu osadów w gaźnikach, 
     wtryskiwaczach, na świecach zapłonowych oraz 
     w komorze spalania.
aZmniejsza głośność pracy mechanizmów silnika oraz 
     poprawia kulturę pracy silnika.
aChroni układ wydechowy przed korozją oraz redukuje 
     emisję zanieczyszczeń w spalinach.

Może być dodany zarówno przed jak i po tankowaniu. 
Zawartość wystarcza na 40 do 60 litrów benzyny.

POWER ADDITIVE Dodatek do benzyny

20 szt. w kartonie
2040 szt. na palecie

200 ml KTM: SCERC-52-0101-04

............................................................................................

20 szt. w kartonie
2040 szt. na palecie

200 ml

Wysoce wydajny dodatek czyszczący wtryskiwacze i cały 
układ paliwowy w silniku diesla.

aSzybko i skutecznie czyści dysze wtryskiwaczy, pompę 
     paliwową oraz cały układ paliwowy.

aDzięki utrzymaniu wtryskiwaczy w optymalnym stanie 
     skutecznie zmniejsza emisję szkodliwych gazów 
     w spalinach, poprawia pracę i wydajność silnika oraz 
     zmniejsza zużycie paliwa.

Usuwając wodę z paliwa skutecznie zabezpiecza układ 
paliwowy oraz wydechowy przed korozją.

POWER CLEANER Czyści układ paliwowy diesla

KTM: SCERC-53-0170-04

............................................................................................

Dodatek do oleju napędowego poprawiający osiągi silnika.

aZmniejsza zużycie paliwa.
aWzbogaca paliwo ułatwiając rozruch silnika.
aZapobiega nadmiernemu zużyciu silnika podczas 
     „zimnego startu”.
aZwiększa moc silnika.
aZmniejsza emisję zanieczyszczeń w spalinach.
aZabezpiecza układ paliwowy przed korozją.

Może być dodany do zbiornika zarówno przed jak i po 
tankowaniu. Zawartość opakowania stosować na 40-60 l 
oleju napędowego.

POWER ADDITIVE Dodatek do diesla

POWER ADDITIVE Zimowy dodatek do diesla

20 szt. w kartonie
2040 szt. na palecie

200 ml KTM: SCERC-53-0161-04 

............................................................................................

20 szt. w kartonie
2040 szt. na palecie

200 ml

Dodatek do oleju napędowego dla wszystkich rodzajów 
silników diesla, także z turbodoładowaniem.
Skutecznie zabezpiecza przed wytrącaniem się parafiny 
z oleju napędowego w temperaturze nawet - 39°C. 
Koncentrat na 200 l ON. Można wlać do zbiornika 
zarówno przed jak i po tankowaniu. Podziałka 
na opakowaniu ułatwia optymalne dozowanie produktu.

20 szt. w kartonie
2040 szt. na palecie

200 ml KTM: SCERC-53-0180-04

............................................................................................
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Ring Automotive – żarówki i akcesoria samochodowe

Ring Automotive to wiodący europejski producent oświetlenia do pojazdów, elektryki samochodowej i akcesoriów 
samochodowych, eksportujący swoje produkty do ponad 70 krajów na całym świecie.

Od ponad 40 lat firma Ring wyznacza standardy w technologii oświetlenia pojazdów. Ring dostarcza żarówki do samochodów, 
motocykli, maszyn rolniczych i przemysłowych.

Producent oferuje szeroką gamę żarówek, począwszy od najmniejszych żarówek oświetlenia tablicy rozdzielczej, aż po wiodące 
w branży pod względem wydajności, żarówki halogenowe, takie jak Xenon Ultima.

www.ringautomotive.co.uk
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RING AUTOMOTIVE Xenon Ultima +120%
..........................................................................................................................

Wyjątkowa wydajność uzyskana poprzez zastosowanie wyłącznie ksenonu, 
jako gazu wypełniającego żarówkę.

Dobra widoczność innych uczestników ruchu z odległości nawet 75m, 
przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypadku oraz umożliwia szybszą 
reakcję kierowcy w przypadku potencjalnych zagrożeń drogowych.

Zwiększony zasięg widoczności ułatwia odczytanie znaków drogowych 
z dużych odległości.

Żarówki z serii Xenon Ultima + 120% są oficjalnie dopuszczone do użycia 
na drogach i nie wymagają ingerencji w instalację elektryczną auta.

Dostępne typy: H1, H4, H7.

„Za pomocą tych żarówek stary 
reflektor Skody uzyskał najlepsze 
właściwości świetlne, reflektor Hondy 
też świecił bardzo dobrze. Te żarówki 
[...] mają doskonałe parametry”

Maksymalna ocena w wielkim teście 
żarówek H4, Auto Świat Poradnik 
12/2012

„To jedne z najmocniejszych 
źródeł światła w naszym teście”

Maksymalna ocena (6/6) 
w teście żarówek H7- Auto 
Świat Poradnik 11/2013

„Pół kroku za liderem [...] Dobry rozdział 
światło/cień, małe rozproszenie.”

2 miejsce w teście żarówek H4 
segmentu premium - „moto Produkty 
2013” - Auto Moto 9/2013

Xenon Ultima 

Standardowa żarówka

RING AUTOMOTIVE Żarówki 6V, 12V i 24V
........................................................................................................

Oprócz wysoce wydajnych żarówek halogenowych Xenon Ultima Ring Automotive posiada 
w swojej ofercie:

• pełny zakres żarówek 12V przeznaczonych do użytku w samochodach osobowych 
i dostawczych (w tym wydajne żarówki Performance, żarówki Long Life o wydłużonej 
żywotności, żarówki Rapid Response mające skrócony czas reakcji),

• żarówki 24V do stosowania w samochodach ciężarowych, pojazdach użytkowych oraz 
maszynach budowlanych w wersji  standard oraz Truck Master, o dużej wytrzymałości,

• żarówki 6V Biker  przeznaczone do motocykli, motorowerów oraz quadów,
• żarniki ksenonowe XenonHID.

Żarówki Ring Automotive produkowane są zgodnie 
ze standardami OEM oraz posiadają certyfikaty homologacji E.

RING AUTOMOTIVE Akcesoria samochodowe
.........................................................................................................

W ofercie Ring Automotive znajduje się również szereg akcesoriów samochodowych, które 
ułatwiają i umilają codzienne życie kierowcy, przychodzą z pomocą w sytuacjach awaryjnych 
oraz są niezastąpione w pracy w warsztacie samochodowym.

• prostowniki, przetwornice i urządzenia rozruchowe
• rozgałęziacze, adaptery, uchwyty, ładowarki
• latarki, lampy inspekcyjne i boroskopy
• kompresory i mierniki ciśnienia

Ofertę żarówek Ring Automotive znajdziesz 
w Katalogu Technicznym żarówek samochodowych.



Gillette – Najlepsze dla mężczyzny

Gillette przyczynia się do świetnej prezencji mężczyzny od ponad 100 lat. Na całym świecie, codziennie, panowie chcą wyglądać 
jak najlepiej. Kiedy mężczyzna wygląda dobrze, czuje się komfortowo i wypada świetnie w każdej sytuacji. To oznacza, że dbanie 
o wygląd staje się coraz bardziej istotne dla mężczyzny.

Dla wielu mężczyzn najbardziej istotnym elementem dbania o wygląd jest golenie się – maszynka to klucz, który otwiera cały 
dzień. Dzisiejsi mężczyźni mają szersze spojrzenie – poza dokładnym goleniem się istotne jest również dbanie o skórę, włosy 
i całe ciało. Panowie wydają więcej oraz poświęcają więcej czasu na dbanie o siebie, poszukują informacji i rad jak zdobyć 
produkty gwarantujące im świetny wygląd i dobre samopoczucie.

W związku z rosnącą liczbą mężczyzn zaangażowanych w dbanie o swój wygląd, jedno jest pewne: mężczyźni kreują swoją własną 
niszę w przemyśle kosmetycznym i oczekują produktów dostosowanych do ich potrzeb. Gillette zaspokaja te potrzeby.

......................................................................................................................................................................................................
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ANTYPERSPIRANT W SPRAYU Cool Wave

ŻEL DO GOLENIA Do skóry wrażliwej

ANTYPERSPIRANT W ŻELU Arctic Ice
............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

Antyperspirant w aerozolu Gillette Proactive 
System zapewnia skórze świeżość i przyjemnie 
zbalansowany orzeźwiający zapach. Reaguje na 
temperaturę ciała aktywując się przy wzmożonym 
poceniu.

Żel do golenia Gillette Series do skóry wrażliwej 
pomaga łagodzić podrażnienia, a przy tym redukuje 
tarcie i polepsza poślizg maszynki. Stworzony 
specjalnie dla skóry wrażliwej na bazie specjalnej 
delikatnej formuły.

Dezodorant z Systemem Potrójnej Ochrony to 
skuteczna ochrona przed potem i nieprzyjemnym 
zapachem. Zapewnia uczucie świeżości przez cały 
dzień.

KTM: SC-GIL-DEZ2

KTM: SC-GIL-ZEL1

KTM: SC-GIL-DEZ1

6 szt. w kartonie
2052 szt. na palecie

6 szt. w kartonie
1470 szt. na palecie

6 szt. w kartonie
4536 szt. na palecie

150 ml

200 ml

70 ml

MASZYNKA FUSION PROGLIDE MANUAL
............................................................................................

Maszynka do golenia Gillette Fusion ProGlide posiada 
cienkie, ostrzejsze ostrza z powłoką zmniejszającą 
opór. Gwarantują one golenie bez wysiłku oraz 
mniejsze uczucie ciągnięcia i szarpania włosów 
w porównaniu z maszynkami Fusion. Użycie maszynki 
zapewnia komfort nawet przy codziennym goleniu.

KTM: SC-GIL-PROG

6 szt. w kartonie
900 szt. na palecie

1 szt.

MASZYNKI JEDNORAZOWE BLUE3

MASZYNKA MACH3 HERCULES

PIANKA DO GOLENIA Do skóry wrażliwej

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

Maszynki z potrójnymi sprężyście zamocowanymi 
ostrzami. Posiadają miękkie ochronne listki 
napinające skórę i substancje nawilżające oraz 
aloes. Unikalna gumowa rączka zapewnia lepszą 
kontrolę.

Wyposażona w 3 ostrza maszynka do golenia. 
Dzięki technologii ruchomej główki ostrza 
dopasowują się do kształtów twarzy. Pasek 
nawilżający zapewnia idealny poślizg maszynki.

Pianka do golenia do skóry wrażliwej. Zapewnia 
przyjemne golenie bez podrażniania skóry. Jest 
bardzo praktyczna w użyciu, nie wymaga używania 
pędzelka do nakładania. Pianka ułatwia golenie 
wrażliwej skóry i pozostawia ją gładką.

KTM: SC-GIL-BLUE3

KTM: SC-GIL-MACH3

KTM: SC-GIL-P1

12 szt. w kartonie
900 szt. na palecie

30 szt. w kartonie
1650 szt. na palecie

6 szt. w kartonie
2052 szt. na palecie

3 szt.

1szt.

200 ml

WKŁADY MACH3 HERCULES
............................................................................................

Ostrza posiadają miękkie ochronne listki 
wygładzające skórę, 3 ostrza anti-friction 
zmniejszają tarcie a pasek nawilżający zapewnia 
komfort golenia. Wkłady pasują do następujących 
maszynek Gillette: Mach3, Mach3 Turbo i Mach3 
Power

KTM: SC-GIL-MACH3W

6 szt. w kartonie
6400 szt. na palecie

4 szt.
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DURACELL – więcej energii!

Duracell jest liderem na rynku baterii alkalicznych w Polsce. Oferowane produkty wyróżnia doskonała jakość oraz wysoka 
efektywność działania w szerokim zakresie temperatur. Baterie Duracell posiadają zabezpieczanie przed wyciekaniem elektrolitu 
w normalnych warunkach eksploatacji oraz do 10 lat trwałości przy przechowywaniu w normalnych warunkach pokojowych.

Baterie Duracell są także przyjazne dla środowiska naturalnego, ponieważ nie zawierają kadmu, rtęci i ołowiu.

Znakiem charakterystycznym dla marki Duracell jest mocno rozpoznawalna i niepowtarzalna ikonka królika, silnie związaną 
z marką.

Więcej informacji na www.duracell.pl

......................................................................................................................................................................................................
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DURACELL TURBO MAX 
LR6 / AA / MN 1500 (K2)............................................................................................

KTM: SC-DURT-AA-2

20 szt. w kartonie
8160 szt. na palecie

2 szt

Rozmiar baterii AA

Oznaczenie LR6/MN1500

Napięcie 1,5V

System chemiczny bateria alkaliczna

Trwałość 10 lat

Ilość baterii na blistrze 2

Wymiary blistra [mm] 86 x 15 x 122

DURACELL TURBO MAX 
LR6 / AA / MN 1500 (K4)............................................................................................

KTM: SC-DURT-AA-4

20 szt. w kartonie
8160 szt. na palecie

4 szt.

Rozmiar baterii AA

Oznaczenie LR6/MN1500

Napięcie 1,5V

System chemiczny bateria alkaliczna

Trwałość 10 lat

Ilość baterii na blistrze 4

Wymiary blistra [mm] 86 x 15 x 122

DURACELL TURBO MAX 
LR03 / AAA / MN 2400 (K4)............................................................................................

KTM: SC-DURT-AAA-4

10 szt. w kartonie
8580 szt. na palecie

4 szt

Rozmiar baterii AAA

Oznaczenie LR03/MN2400

Napięcie 1,5V

System chemiczny bateria alkaliczna

Trwałość 10 lat

Ilość baterii na blistrze 4

Wymiary blistra [mm] 86 x 12 x 122

DURACELL TURBO MAX 
LR03 / AAA / MN 2400 (K2)............................................................................................

KTM: SC-DURT-AAA-2

10 szt. w kartonie
7040 szt. na palecie

2 szt.

Rozmiar AAA

Oznaczenie LR03/MN2400

Napięcie 1,5V

System chemiczny bateria alkaliczna

Trwałość 10 lat

Ilość baterii na blistrze 2

Wymiary blistra [mm] 86 x 15 x 122

DURACELL BASIC 
LR6 / AA / MN 1500 (K4)............................................................................................

KTM: SC-DURB-AA-4

20 szt. w kartonie
8160 szt. na palecie

4 szt

Rozmiar baterii AA

Oznaczenie LR06/MN1500

Napięcie 1,5V

System chemiczny bateria alkaliczna

Trwałość 10 lat

Ilość baterii na blistrze 4

Wymiary blistra [mm] 86 x 15 x 122

DURACELL BASIC  
LR03 / AAA / MN 2400 (K4)............................................................................................

KTM: SC-DURB-AAA-4

10 szt. w kartonie
8580 szt. na palecie

4 szt.

Rozmiar baterii AAA

Oznaczenie LR03/MN2400

Napięcie 1,5V

System chemiczny bateria alkaliczna

Trwałość 10 lat

Ilość baterii na blistrze 4

Wymiary blistra [mm] 86 x 12 x 122

DURACELL BASIC 
LR6 / AA / MN 1500 (K2)............................................................................................

KTM: SC-DURB-AA-2

20 szt. w kartonie
8160 szt. na palecie

2 szt

Rozmiar baterii AA

Oznaczenie LR06/MN1500

Napięcie 1,5V

System chemiczny bateria alkaliczna

Trwałość 10 lat

Ilość baterii na blistrze 2

Wymiary blistra [mm] 86 x 15 x 122

DURACELL BASIC  
LR03 / AAA / MN 2400 (K2)............................................................................................

KTM: SC-DURB-AAA-2

10 szt. w kartonie
7040 szt. na palecie

2 szt.

Rozmiar baterii AAA

Oznaczenie LR03/MN2400

Napięcie 1,5V

System chemiczny bateria alkaliczna

Trwałość 10 lat

Ilość baterii na blistrze 2

Wymiary blistra [mm] 86 x 12 x 122
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DURACELL BASIC  
6LR61 / 9V / MN 1604 (K1)............................................................................................

KTM: SC-DURB-9V

10 szt. w kartonie
5400 szt. na palecie

1 szt

Rozmiar baterii 9V

Oznaczenie 6LR61/MN1604

Napięcie 9V

System chemiczny bateria alkaliczna

Trwałość 6 lat

Ilość baterii na blistrze 1

Wymiary blistra [mm] 86 x 18 x 123

DURACELL SECURITY MN 27............................................................................................

KTM: SC-DUR-MN27

10 szt. w kartonie
9800 szt. na palecie

1 szt.

Oznaczenie MN27

Napięcie 12V

Pojemność 18

System chemiczny bateria alkaliczna

Trwałość 6 lat

Ilość baterii na blistrze 1

Wymiary blistra 86 x 10 x 121

DURACELL SECURITY MN 21............................................................................................

KTM: SC-DUR-MN21

10 szt. w kartonie
9800 szt. na palecie

1 szt.

Oznaczenie MN21

Napięcie 12V

Pojemność 55

System chemiczny bateria alkaliczna

Trwałość 6 lat

Ilość baterii w opakowaniu 1

Wymiary opakowania 86 x 10 x 121

DURACELL ELECTRONICS 2016............................................................................................

KTM: SC-DUR-2016 

10 szt. w kartonie
12600 szt. na palecie

1 szt.

Oznaczenie 2032

Napięcie 3V

Pojemność 235

System chemiczny ogniwo litowe

Trwałość 10 lat

Ilość baterii na blistrze 1

Wymiary blistra 84 x 5 x 119

DURACELL BASIC  
LR20 / D / MN 1300 (K2)............................................................................................

KTM: SC-DURB-D2

10 szt. w kartonie
2880 szt. na palecie

2 szt

Rozmiar baterii D

Oznaczenie LR20/MN1300

Napięcie 1,5V

System chemiczny bateria alkaliczna

Trwałość 10 lat

Ilość baterii na blistrze 2

Wymiary blistra [mm] 92 x 35 x 121

DURACELL BASIC  
LR14 / C / MN 1400 (K2)............................................................................................

KTM: SC-DURB-C2

10 szt. w kartonie
4200 szt. na palecie

2 szt.

Rozmiar baterii C

Oznaczenie LR14/MN1400

Napięcie 1,5V

System chemiczny bateria alkaliczna

Trwałość 10 lat

Ilość baterii na blistrze 2

Wymiary blistra [mm] 86 x 26 x 122

DURACELL ELECTRONICS 2025............................................................................................

KTM: SC-DUR-2025 

10 szt. w kartonie
12600 szt. na palecie

1 szt.

Oznaczenie 2025

Napięcie 3V

Pojemność 235

System chemiczny ogniwo litowe

Trwałość 10 lat

Ilość baterii na blistrze 1

Wymiary blistra 84 x 5 x 119

DURACELL ELECTRONICS 2032............................................................................................

KTM: SC-DUR-2032 

10 szt. w kartonie
12600 szt. na palecie

1 szt.

Oznaczenie 2025

Napięcie 3V

Pojemność 235

System chemiczny ogniwo litowe

Trwałość 10 lat

Ilość baterii na blistrze 1

Wymiary blistra 84 x 5 x 119



Bądź na bieżąco - odwiedź nas w Internecie

Na stronie internetowej www.parys.pl znajdziecie Państwo 
dostęp do aktualnych informacji związanych z działalnością firmy 
oraz z nowościami w ofercie. W serwisie dostępny jest również 
aktualizowany na bieżąco katalog produktów.

W sekcji poradnikowej znajdują się artykuły oraz filmy, w których 
prezentujemy w jaki sposób oraz przy użyciu jakich produktów 
najlepiej zadbać o samochód. 

Za pomocą naszej strony internetowej możecie Państwo pobrać 
również Karty charakterystyki produktów (MSDS) oraz Świadectwa 
Jakości  Zdrowotnej PZH.

Zapraszamy na www.parys.pl

......................................................................................................................................................................................................

Kanał na YouTube

http://www.youtube.com/ParysLublin

Zapraszamy Państwa również na nasz kanał firmowy na YouTube, gdzie 
umieszczone są filmy poradnikowe prezentujące zastosowanie oferowanych 
przez nas produktów.

YouTube i logo YouTube są znakami towarowym firmy Google, Inc.

Twój lokalny dystrybutor:

Kampania Błyskotliwy Kierowca

http://www.facebook.com/BlyskotliwyKierowca

Błyskotliwy Kierowca świeci na drogach przykładem, jest 
wzorem dla innych kierowców, nie tylko w kwestii znajomości 
i przestrzegania przepisów, ale także odnośnie eksploatacji 
i pielęgnacji auta.

Firma Parys jest partnerem profilu 
gromadzącego społeczność 
Błyskotliwych Kierowców. Na kanale 
facebook.com/BlyskotliwyKierowca 
znajdą Państwo testy produktów, 
nowinki ze świata motoryzacji, 
informacje na temat nowoczesnych 
metod dbania o pojazd, a także 
konkursy z nagrodami.  

Zapraszamy do dołączenia do grupy Błyskotliwych Kierowców!
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