
Pregătește-ți mașina de concediu!
Gama de bază Concept, 
compusă din produse de 
curățare și recondiționare 
fără silicon, este ideală 
pentru pregătirea 
autoturismelor înaintea 
de perioada concediilor. 
Lucrarea se face rapid 
și ușor, iar rezultatele 
obținute sunt excelente, 
indiferent dacă ești 
un profesionist 
sau un novice!
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Curățare și spălare exterior Curățare interior

Amestec eficient de solvenți destinat înlăturării 
rapide a „stropilor“ de bitum. Înlătură rapid și sigur 
bitum, etichete, adezivi, reziduuri de ceară interi-
oară, ceară de protecție nouă. #111 | 5L | 25L

Tar And Glue Remover

Soluția „miraculoasă” sub formă de calup pentru 
înlăturarea precipitațiilor industriale, a gazărilor, a 
reziduurilor de rășină etc. de pe suprafețele vop-
site, cele din sticlă, plastic sau crom. Economisește 
timp. Ușor și sigur de utilizat. #134 | 10×200g

Concept Clay

Detergent concentrat destinat curățării tapițerii-
lor textile și a mochetei, fiind utilizat cu aspiratorul 
cu injectare de soluție. Sistem ce produce puțină 
spumă. Acțiune de curățare intensă. Conține sub-
stanțe U.V. pentru reîmprospătarea culorilor deco-
lorate.  #214 | 5L | 25L

Detergent manual concentrat, multifuncțional, cu 
acțiune rapidă pentru vinilin, PVC, plastic, textil, 
mochetă, huse tetiere etc. Înlătură rapid petele 
de nicotină. Are pH scăzut și este ușor de utilizat. 
Formulat pentru a produce un minim de spumare, 
poate fi aplicat cu pulverizatorul, pompa cu presi-
une scăzută sau aspiratorul cu injectare de soluție.
 #216 | 5L | 25L | 200L

Soluție pentru curățarea tapițeriei din piele. Lasă în 
urmă un aspect natural. Formulă cu pH neutru des-
tinată curățării și întreținerii pielii. Folosită în mod 
regulat crește rezistența acesteia la murdărie și 
pete, formând o barieră protectoare.
 #331 | 1L 

H.D. Fabric Cleaner Concentrate

3C Concept Cleaner Concentrate

Leather Soap & Conditioner

Înlătură rapid depunerile și murdăria lăsând în urmă 
o suprafață curată, fără reziduuri. Formulă con-
centrată.
 #110 | 5L | 25L

Auto-Shampoo

Agent de curățare și degresare foarte eficient, con-
centrat, cu multiple aplicații. Ideal pentru un volum 
mare de lucru, opțiunile de diluare optimizând cos-
turile. Multifuncțional – curățare deosebită pentru 
o gamă largă de aplicații: mijloace de transport, uz 
industrial, atelier. Utilizare cu apă caldă sau rece.
 #105A | 5L | 25L | 200L | 1000L

Delta Force 2000

Agent de curățare pe bază acidă, de mare eficiență, 
pentru curățarea jantelor de aliaj sau oțel. Îndepăr-
tează rapid praful negru de frâne impregnat și peli-
cula de murdărie de pe jante și roți. Lasă în urmă o 
suprafață finală curată și lucioasă.
 #113 | 5L | 25L | 200L

Super Alloy Wheel Cleaner
Gel pentru recondiționarea suprafețelor plastice 
de la exterior. Reface aspectul de „nou“ al spoilere-
lor, grilelor, ramelor oglinzilor sau altor elemente din 
plastic. Asigură un aspect satinat al suprafeței, cu 
efect de lungă durată. #441 | 1L | 5L

P.B.R. Special

Ceară ideală pentru protejarea vopselei. Poate fi 
utilizată pentru a prelungi ciclul de viață al vopselei. 
Ușor de aplicat și lustruit, Ovation sporește clarita-
tea și profunzimea luciului. #961 | 1L | 5L

Ovation Polish



Recondiționare interiorCurățare interior
Hy-Lite

Leather Care Creme

Odour Router „Classic New Car“

Ceară lichidă pe bază de apă pentru curățarea și 
întreținerea pieselor din interior. Se poate aplica 
pe plastic, vopsea, piele, lemn, chedere de ușă etc. 
Suprafață finală cu aspect mat.
 #319 | 5L | 25L

Deodorant de interior de nouă generație, super con-
centrat. Absoarbe mirosurile neplăcute din habi-
tat, nu doar le maschează. Efect de lungă durată; 
poate fi pulverizat direct pe părțile textile, pe 
mochete și în interiorul tubulaturii de ventilație aer.
 #339 măr | 1L
 #349 citrice | 1L
 #369 coş de fructe | 1L

Produs de curățare cu acțiune rapidă pentru cau-
ciuc. Se poate aplica ușor cu o lavetă sau prin 
pulverizare. Uscare rapidă. Anti-static. Aspect de 

„cauciuc nou”.

 #455 | 5L | 25L

Un produs de curățare unic, multifuncțional pentru 
motoare, piese din plastic, cauciucuri, spoilere etc. 
Se poate aplica pe suprafețe umede sau uscate. 
Destinat lucrărilor de recondiționare rapidă.
 #431 | 5L | 25L

Revitalizează, curăță, hrănește și protejează pielea. 
Conține lanolină naturală și ceară pentru a revita-
liza culoarea naturală a pielii. Folosit frecvent asi-
gură elasticitate pielii și previne uzura. Asigură un 
efect de lungă durată.
 #325 | 1L

Deodorant de interior de nouă generație, super 
concentrat. Absoarbe mirosurile neplăcute din 
habitat, nu doar le maschează. Efect de lungă du-
rată; poate fi pulverizat direct pe părțile textile, pe 
mochete și în interiorul tubulaturii de ventilație aer. 
Aromă: mașină nouă. #359 | 1L

5-SR Action Polish

Odour Router Apple/Citrus/Fruit Delight

Contour Tyre Conditioner

Detergent concentrat destinat curățării tapițerii-
lor textile și a mochetei, fiind utilizat cu aspiratorul 
cu injectare de soluție. Sistem ce produce puțină 
spumă. Acțiune de curățare intensă. Conține sub-
stanțe U.V. pentru reîmprospătarea culorilor deco-
lorate.  #214 | 5L | 25L

Detergent manual concentrat, multifuncțional, cu 
acțiune rapidă pentru vinilin, PVC, plastic, textil, 
mochetă, huse tetiere etc. Înlătură rapid petele 
de nicotină. Are pH scăzut și este ușor de utilizat. 
Formulat pentru a produce un minim de spumare, 
poate fi aplicat cu pulverizatorul, pompa cu presi-
une scăzută sau aspiratorul cu injectare de soluție.
 #216 | 5L | 25L | 200L

Soluție pentru curățarea tapițeriei din piele. Lasă în 
urmă un aspect natural. Formulă cu pH neutru des-
tinată curățării și întreținerii pielii. Folosită în mod 
regulat crește rezistența acesteia la murdărie și 
pete, formând o barieră protectoare.
 #331 | 1L 

H.D. Fabric Cleaner Concentrate

3C Concept Cleaner Concentrate

Leather Soap & Conditioner
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Accesorii

Burete absorbant pentru spă-
larea caro seriei, ușor de utilizat 
datorită formei sale. Rezistent la 
rupere.

 #87310

Burete dur pentru curățarea su-
prafețelor interioare: plastic, ve-
lur, textil, carpete.

 #87410

Piele sintetică cu mare putere de 
absorbție a apei. Rezistentă la 
rupere. Nu lasă urme pe supra-
fața ștearsă. Se poate spăla.

 #0224

Jumbo Sponge Interior Hard Sponge Surf-ACE Dri

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale.


