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kusů v kartonu: 10 ks

Mister Fresh Stromeček

Papírový osvěžovač vzduchu, vyrobený ze suro-
vin nejvyšší kvality. Pro výrobu byl použit speciální 
papír s vysokou gramáží 880 g/m2. Bariérová fólie 
zamezí úniku vůně před otevřením. Moderní vůně, 
fixované pomocí polymerů, zabezpečí dlouhé a 
plynulé uvolňování vůně.

Black
ID: 5884

Berries
ID: 5808

Gold
ID: 5945

Lemon
ID: 5877

New Car
ID: 5846

Ocean
ID: 5853

Silver
ID: 5952

Vanilla
ID: 5815
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Mister Fresh



Motýl

Tetovačky

kusů v kartonu: 10 ks

Black
ID: 5334

Exclusive
ID: 5365

Melon & Kiwi
ID: 5327

Pure Aqua
ID: 5358

Vanilla Elegance
ID: 5310

Papírový osvěžovač vzduchu, vyrobený ze surovin nejvyšší kvality. Pro 
výrobu byl použit speciální papír s vysokou gramáží 880 g/m2. Barié-
rová fólie zamezí úniku vůně před otevřením. Moderní vůně, fixované 
pomocí polymerů, zabezpečí dlouhé a plynulé uvolňování vůně.

Ozdobná tetovačka na tělo. Vysoce kvalitní obrázky s různými motivy. Mimořádná 
kvalita a moderní desing zaručují atraktivnost tohoto výrobku.

MIX
ID: TT220

kusů v kartonu: 10 ks

www.kubi.cz ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %�

Mister Fresh



kusů v kartonu: 25 ks

Mister Fresh Fresh Bag �0 g

Black
ID: DM430

Bubble 
Gum
ID: DM507

Frozen
ID: DM572

Lavender
Flowers
ID: DM555

Lemon
ID: DM556

New Car
ID: DM508

Ocean 
Breeze
ID: DM432

Red 
Fruits
ID: DM431

Víceúčelový osvěžovač vzduchu, 
určený nejen do auta, je vkusný i 
jako doplněk do ložnice nebo šatní-
ku. Decentní sáček obsahuje vonné 
kuličky napuštěné francouzským 
parfémem, který je postupně uvol-
ňován.

Tropical 
Fruits
ID: DM433

Vanilla
ID: DM429

5 901947 071526

8 594026 658861
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Mister Fresh Absorber 150 ml
pohlcovač zápachu

Koala
bezpečný test na kontrolu alkoholu

Utěrka z mikrovlákna
60 x 50 cm, 240 g/m2 

Utěrky z mikrovlákna 3 ks

Autohouba Double
22 x 11 x 6 cm

objem: 150 ml
ID: DM376
karton: 12 ks

Účinně odstraňuje ze vzduchu všech-
ny nepříjemné pachy, jako jsou od 
vaření, kouření, barev, toalety, tru-
su zvířat, plísní, kanalizace apod. Na 
rozdíl od jiných pohlcovačů pachy 
nemaskuje, ale skutečně absorbu-
je. Při výrobě byl použit francouzský 
patent neutralizátoru ODORKO.

Je určen k jednorázovému 
orientačnímu měření obsahu 
alkoholu ve vydechovaném 
vzduchu. Slouží pro privát-
ní účely. Měření provádíme 
nejdříve po 15 minutách od 
posledního požití alkoholu.

ID: 654191

Vyznačuje se výbornou savos-
tí. Jemná strana slouží k závě-
rečnému vysoušení a hrubá 
k odstranění hmyzu a jiných 
částí bez rizika poškození laku 
nebo skla.

22 x 11 x 6 cm
ID: 653194

ID: 4290ID: DRT0809
1 ks
60 x 50 cm

8 594026 654290
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kusů v kartonu: 25 ks

Black
ID: 92664

Gold
ID: 92666

Silver
ID: 92665

Black
ID: 92667

Bubble Gum
ID: 92670

Lemon
ID: 92714

New Car
ID: 92668

Vanilla
ID: 92669

Aroma Car City

Aroma Car Prestige Card

Moderní papírový osvěžovač vzduchu, vyrobený ze surovin nejvyšší kvality, skvěle zapadá 
do moderního městského stylu a ideálně kombinuje originalitu s jemností.

Papírový osvěžovač vzduchu, vhodný pro ty, kteří nechtějí následovat trend, ale chtějí ho vytvářet, protože vědí, že skutečný 
styl je souhrnem denního výběru. Prestige má minimalistický tvar, opravdový design a vůni francouzského parfému.

5 907718 926675 5 907718 927146

5 907718 926699

5 907718 926705

5 907718 926682

5 907718 926644 5 907718 926668 5 907718 926651
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Aqua Blue
ID: FAL820

Vanilla 
Adventure
ID: FAL821

Citrus Squash
ID: FAL822

Black Jack
ID: FAL823

Coffee Heaven
ID: FAL825

objem: 7 ml rozměr kartonu: š: 215 / v: 130 / h: 265 mm
kusů v kartonu: 20 váha kartonu: 2,52 kg

Aqua
ID: FAL92312

Arctic
ID: FAL92663

Black
ID: FAL92313

Bubble Gum
ID: FAL92717

Lemon
ID: FAL92315

New Car
ID: FAL92716

Red Fruits
ID: FAL92317

Vanilla
ID: FAL92318

Aqua Blue
ID: FAL92344

Black Jack
ID: FAL92345

Citrus Squash
ID: FAL92346

Pink
Grapefruit
ID: FAL92348

Vanilla
Adventure
ID: FAL92349

Aroma Car Speed 8 ml

objem: 8 ml
kusů v kartonu: 22

Aroma Car Intenso Air Vent 7 ml

objem: 150 ml
kusů v kartonu: 6

Aroma Car Intenso Spray XXL 150 ml

Moderní osvěžovač vzduchu na základě přírod-
ních olejů s novým designem! Nejen příjemně 
provoní Váš vůz, ale stává se současně i velmi 
pěkným doplňkem interiéru automobilu.

Výrazná, dlouhotrvající vůně se sportovním 
vzhledem učiní z každé cesty nezapomenutelný 
zážitek. Futuristické tělo osvěžovače v černých 
a stříbrných tónech přinese do vašeho vozu 
výstřední elegantní vůni.

Moderní osvěžovač vzduchu do auta ve spreji, 
s okamžitým účinkem odstraňuje nepříjemný 
zápach a dává příjemný pocit svěžesti.

www.kubi.cz ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %�
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objem: 40 g
kusů v kartonu: 48 ks

Aqua
ID: FAL833

Black
ID: FAL840

Grapefruit
ID: FAL857

Lemon
ID: FAL819

Vanilla
ID: FAL826

objem: 8 ml rozměr kartonu: š: 120 / v: 205 / h: 320 mm
kusů v kartonu: 20 váha kartonu: 0,85 kg

Black
ID: FAL038

Black Coffee
ID: FAL021

Bubble Gum
ID: FAL925

Fresh Cherry
ID: FAL92120

Lavender
ID: FAL963

Lemon
ID: FAL970

Strawberry
ID: FAL918

Vanilla
ID: FAL932

Celé balení
ID: 8816

Vybrané vůně vytvořené z přírodních olejů zázračně osvěží každý interiér 
a odstraní nepříjemné zápachy. Je to moderní dekorace, zavěšená na zpět-
ném zrcátku automobilu, která zdůrazní jedinečnost každého vozu. Pro 
maximální spokojenost zákazníka je k dispozici v různých tvarech a veli-
kostech.

Vůně: Black, Green Tea, Lemon, New Car, Ocean, 
 Strawberry & Blackberry, Vanilla.

Aroma Car Organic 40 g

objem: 60 x 4 ml
kusů v balení: 60

Aroma Car Wood Mini 60 x 4 ml

Aroma Car Bio Fresh 8 ml

Aromatická dóza nejen do automobilu. Hodí se 
také do domácnosti nebo kanceláře. Intenzi-
tu vůně je možné regulovat pomocí originálně 
navrhnutého víčka.

Osvěžovač vzduchu do auta. Na základě přírod-
ních olejů. Jsou použity vonné kompozice bez 
alergenů. Po otevření můžete regulovat intenzi-
tu vůně tím, jak dlouho necháte nasát dřevěný
vršek osvěžovače. Vydrží až 50 dní.

5 907718 921205

8 594026 658816
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Aqua Blue
ID: 92171

Black Jack
ID: 92174

Citrus Squash
ID: 92173

Coffee
ID: 92176

Pink Grapefruit
ID: 92175

Vanilla 
Adventure
ID: 92172

Exkluzivní osvěžovač vzduchu k zavěšení, který se skládá z originálních francouzských extraktů, osvěží 
a ozdobí váš interiér vozu. Použití gelu aromatických látek zaručuje neobvyklou odolnost vůně.

Osvěžovač vzduchu do domácnosti, 
v podobě vonných tyčinek.

Aqua
ID: 63114

Black
ID: 63113

Lemon
ID: 63116

New Car
ID: 92898

Red Fruits
ID: 63115

Blossom
ID: S11527

Fresh Linen
ID: S11528

Fruit Dream
ID: S11529

Lavender
ID: S11530

Magic Wood
ID: S11531

Ocean Calm
ID: S11532

Aroma Car Intenso Perfume 10 g

objem: 10 g
kusů v kartonu: 20 ks

kusů v kartonu: 14

Aroma Car Loop Gel

kusů v kartonu: 6 ks

Aroma Home Sticks

Toto je Váš styl, osvěžovač vzduchu, který je 
považovaný za maličkost, ale uchvátí svou kvali-
tou. Získá si Vás, aniž byste ho vlastnili. Umisťuje 
se na mřížku ventilátoru, je minimální a originál-
ní.

5 907718 921717

5 907718 921731

5 907718 921755

5 907718 921748

5 907718 921762

5 907718 921724

8 594026 652241

8 594026 652234

8 594026 652210

8 594026 652258

8 594026 652203
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Black
ID: 92512

Gold
ID: 92513

Silver
ID: 92514

Aroma Car Prestige Spray 50 ml (parfémová vůně)

Black
ID: 92532

Gold
ID: 92533

Silver
ID: 92534

kusů v kartonu: 14

Pokud již pro Vás nejsou tradiční řešení 
atraktivní, je nejvyšší čas na změnu. Použití 
moderních technologií a zároveň elegantní 
vzhled dělá z Prestige Bag stylovou deko-
raci, která originálním způsobem zdůrazní 
jedinečný charakter vašeho vozu.

Nemůžete si dovolit ztrácet čas, když záleží 
na okamžitém účinku. Praktický osvěžovač 
vzduchu ve spreji rozšíří báječnou vůni 
během okamžiku. Moderní tvar lahvičky 
obsahuje intenzivní vůni a v kombinaci s 
originálním designem dokáže uspokojit i ty 
nejnáročnější klienty.

Aroma Car Prestige Bag

kusů v kartonu: 20

www.kubi.cz ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %�
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Fancy Green
ID: S37421

Ocean Calm
ID: S37422

Pink Blossom
ID: S37423

Fancy Green
ID: S37418

Ocean Calm
ID: S37419

Pink Blossom
ID: S37420

Aroma Car Flower

Fancy Green
ID: S37412

Ocean Calm
ID: S37413

Pink Blossom
ID: S37414

Pink Blossom
ID: S37417

Osvěžovač vzduchu nejen do mřížky ventilátoru, v podobě plastové kočičky / 
pejska / květu / rtů. Nabízí tři možnosti využití, je možné jej zavěsit na zpět-
né zrcátko, umístit do mřížky ventilátoru nebo použít jako přívěsek na klíče.

Aroma Car Lips

Aroma Car Cat Aroma Car Dog

kusů v kartonu: 14 ks

Osvěžovač vzduchu nejen do mřížky ventilátoru, v podobě plastové kočičky / 
pejska / květu / rtů. Nabízí tři možnosti využití, je možné jej zavěsit na zpět-
né zrcátko, umístit do mřížky ventilátoru nebo použít jako přívěsek na klíče.

kusů v kartonu: 14 ks

Osvěžovač vzduchu nejen do mřížky ventilátoru, v podobě plastové kočičky / 
pejska / květu / rtů. Nabízí tři možnosti využití, je možné jej zavěsit na zpět-
né zrcátko, umístit do mřížky ventilátoru nebo použít jako přívěsek na klíče.

kusů v kartonu: 14 ks

Osvěžovač vzduchu nejen do mřížky ventilátoru, v podobě plastové kočičky / 
pejska / květu / rtů. Nabízí tři možnosti využití, je možné jej zavěsit na zpět-
né zrcátko, umístit do mřížky ventilátoru nebo použít jako přívěsek na klíče.

kusů v kartonu: 14 ks

www.kubi.cz ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %�0
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Je možné být současně na několika místech zároveň? Například na mřížce ventilátoru a v pro-
storu. Známe někoho, kdo je limitován pouze Vaší fantazií… Seznamte se s výstředním mužíč-
kem „Manny“ a objevte svět plný (ne)pozemských vůní.

Aroma Car Manny

kusů v kartonu: 14 ks

Black
ID: 92993

Bubble Gum
ID: 92994

Lemon
ID: 92995

New Car
ID: 92996

Space
ID: 92998

Vanilla
ID: 92997

www.kubi.cz ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %��
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objem: 10 ml rozměr kartonu: š: 95 / v: 140 / h: 250 mm
kusů v kartonu: 20 váha kartonu: 1,8 kg

objem: 8 ml rozměr kartonu: š: 205 / v: 160 / h: 420 mm; š: 295 / v: 95 / h: 255 mm
kusů v kartonu: 20; 25 váha kartonu: 1,25 kg; 1,20 kg

Dark Night
ID: 2162

náhradní náplň
Dark Night
ID: 1690

Lemon
ID: 1558

náhradní náplň
Lemon
ID: 1657

New Car
ID: 1527

náhradní náplň
New Car
ID: 1626

Ocean
ID: 1534

náhradní náplň
Ocean
ID: 1633

Pine
ID: 1565

náhradní náplň
Pine
ID: 1664

Strawberry
ID: 1589

náhradní náplň
Strawberry
ID: 1688

Vanilla
ID: 1503

náhradní náplň
Vanilla
ID: 1602

Dark Night
ID: 62919

náhradní náplň
Dark Night
ID: 352

Exotic Vanilla
ID: 62889

náhradní náplň
Exotic Vanilla
ID: 139

Fresh Melon
ID: 62926

náhradní náplň
Fresh Melon
ID: 353

Ocean Breeze
ID: 62902

náhradní náplň
Ocean
ID: 141

Red Fruits
ID: 62896

náhradní náplň
Red Fruits
ID: 142

Dr. Marcus Senso Regulated 10 ml

náhradní náplň

Dr. Marcus Harmony 8 ml

náhradní náplň

Výjimečný osvěžovač vzduchu do automobilu 
pro ty, kteří ocení špičkovou kvalitu. Moderní 
design kombinovaný s vysoce kvalitním parfé-
mem zanechá ve voze příjemnou a dlouhotrvají-
cí vůni.  Nejen příjemně provoní váš vůz, ale díky 
jemným liniím se stává i velmi pěkným doplňkem 
interiéru automobilu. Umisťuje se do mřížek 
ventilátoru a intenzitu vůně lze regulovat.

Osvěžovač vzduchu v pěti pečlivě vybraných 
vonných kompozicích v exkluzivním balení, kte-
rý se umisťuje na ventilační mřížku automobilu. 
Tento výrobek byl navržen pro nadšence dis-
krétní elegance a nenápadných doplňků.

www.kubi.cz ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %��
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Black
ID: DM430

Bubble Gum
ID: DM507

Frozen
ID: DM572

Lavender
Flowers
ID: DM555

Lemon
ID: DM556

New Car
ID: DM508

Ocean Breeze
ID: DM432

Red Fruits
ID: DM431

Tropical Fruits
ID: DM433

Vanilla
ID: DM429

objem: 20 g rozměr kartonu: š: 295 / v: 95 / h: 255 mm
kusů v kartonu: 30 ks  váha kartonu: 1,00 kg

Black
ID: DM631

Gold
ID: DM630

Silver
ID: DM629

Dr. Marcus Fresh Bag 20 g

Dr. Marcus Fresh Bag Denim 20 g

objem: 20 g 
kusů v kartonu: 25 ks  

Víceúčelový osvěžovač vzduchu, určený nejen 
do auta, je vkusný i jako doplněk do ložnice nebo 
šatníku. Decentní sáček obsahuje vonné kulič-
ky napuštěné francouzským parfémem, který je 
postupně uvolňován.

Víceúčelový osvěžovač vzduchu, určený nejen do auta, je vkusný i jako doplněk do domácnosti. Decentní sáček obsahuje vonné 
kuličky napuštěné francouzským parfémem, který je postupně uvolňován.

5 901947 071526

8 594026 658861
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Black
ID: DM534

Exotic Vanilla
ID: DM538

New Car
ID: DM535

Ocean Breeze
ID: DM536

Red Fruits
ID: DM537

Black
ID: DM457

Exotic Vanilla
ID: DM453

Fresh Melon
ID: DM455

Ocean Breeze
ID: DM454

Strawberries
ID: DM456

rozměr kartonu: š: 295 / v: 95 / h: 255 mm
kusů v kartonu: 30 ks  váha kartonu: 0,70 kg

Dr. Marcus Fresh Point 2 x 2,5 ml

objem: 2 x 2,5 ml
kusů v kartonu: 30

Dr. Marcus City „I love my car“

Dr. Marcus Senso Wood 8 ml

objem: 8 ml
kusů v kartonu: 14 ks

Black
ID: DM559

Exotic Vanilla
ID: DM601

Revoluční design dokonale odráží atmosféru letních dobrodružství v každém autě. Dřevěný vršek a pří-
rodní šňůrka zdůrazňují ekologický charakter. Univerzální tvar lze s úspěchem použít i doma. Skleněná 
láhev obsahuje velmi sofistikovaný výběr francouzských parfémů.

5 901947 071618 5 901947 071632

Membránový osvěžovač vzduchu do mřížky 
automobilu. Jedno balení obsahuje dva kusy.

Jeho originální tvar se od tradičního osvěžovače 
vzduchu výrazně liší, jedná se o vůni do mřížky 
automobilu se stylovým designem 3D písma. 
City freshener je dostupný v pěti oblíbených 
vůních.

5 901947 071274

5 901947 071281

5 901947 071304

5 901947 071311

5 901947 071298

www.kubi.cz ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %��
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Citrus Dream
ID: 765057

Black
ID: 765033

Ocean
ID: 765040

Green Apple
ID: 765279

Wildberries
ID: 764463

Billionaire
ID: DM400

Intensive
ID: DM399

objem: 50 ml rozměr kartonu: š: 295 / v: 95 / h: 255 mm
kusů v kartonu: 12 váha kartonu: 2,80 kg

Dr. Marcus Senso Deluxe 50 ml

K vytvoření výjimečného gelového osvěžovače vzduchu Senso Deluxe 
používají specialisté Dr. Marcus vyspělé technologie. Díky kombinaci fran-
couzského parfému a gelu byl vytvořen produkt nejvyšší kvality a elegant-
ního designu. Jeho použití je mimořádně snadné a bezpečné. Gel s nejlep-
šími vůněmi zajišťuje dlouhotrvající a příjemné aroma, potěšení z jízdy.

www.kubi.cz ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %15
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Amber
ID: LJ001

Black Velvet
ID: LJ014

Flower
ID: LJ007

Fruit
ID: LJ006

Green Tea
ID: LJ004

Cherry
ID: LJ011

New Car
ID: LJ009

Ocean Splash
ID: LJ015

Passion
ID: LJ010

Strawberry
ID: LJ012

Sweet
ID: LJ005

Tonic
ID: LJ003

Vanilla
ID: LJ002

Eucalyptus
ID: LJ008

Little Joe

Little Joe 3D
BOX 24 ks

ID: 3

Osvěžovač vzduchu do mřížky ventilátoru, 
v podobě veselé plastové postavičky.

7 640125 388206

7 640125 388268

7 640125 388237

7 640125 388282

7 640125 388312

7 640125 388220

7 640125 388275

7 640125 388251

7 640125 388305

7 640125 388299

7 640125 388244

7 640125 388213

8 588006 158502

www.kubi.cz ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %��
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Royal Tea
ID: LJY004

Strawberry
ID: LJY012

Vanilla Creme
ID: LJY017

Flower
ID: LD003

New Car
ID: LD002

Vanilla
ID: LD001

kusů v kartonu: 48 ks

kusů v kartonu: 6 ks

Little Joya

Little Dog

Osvěžovač vzduchu do mřížky ventilátoru, 
v podobě veselé plastové postavičky.

Osvěžovač vzduchu do mřížky ventilátoru, 
v podobě pejska.

Carso Gecko
Peach
ID: C853

Fresh
ID: C852

New Car
ID: C854

Lemon
ID: C851

rozměr kartonu: š: 165 / v: 170 / h: 300 mm
kusů v kartonu: 25 ks  váha kartonu: 1,00 kg

Osvěžovač vzduchu ve tvaru ještěrky pro umís-
tění na vnitřní stranu skla automobilu

www.kubi.cz ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %17
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Black 
Classic

ID: 
WB-15100

Bubble 
Gum

ID: 
WB-11300

Echtleder-
Duft

ID: 
WB-13300

Everfresh

ID: 
WB-10100

Frühling

ID: 
WB-10200

Grüner 
Apfel

ID: 
WB-10300

Kokos-
nuss

ID: 
WB-10700

New
Car

ID: 
WB-10400

Sport-
frische

ID: 
WB-10500

Summer
Cotton

ID: 
WB-13500

Vanill-
aroma

ID: 
WB-10600

Zimt-
Apfel

ID: 
WB-11000

Zitrone

ID: 
WB-10900

Wunder-Baum

Osvěžovače vzduchu Wunder-Baum jsou známé a nepřehlédnutelné svým 
tvarem stromečku. Nabízí široké použití do auta, domácnosti nebo kancelá-
ře. Jsou vyrobeny ze surovin nejvyšší kvality. Pro výrobu byl použit speciální 
papír s vysokou gramáží. Bariérová fólie zamezí úniku vůně před otevřením. 
Moderní vůně, fixované pomocí polymerů, zabezpečí dlouhé a plynulé uvol-
ňování vůně.

18,90 Kč
5
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ID: ST022
šířka: 31,5 cm
výška: 52 cm
hloubka: 24,5 cm

Stojan Cesare

kusů v kartonu: 6 ks

Black Tea
ID:	JCESBS 
	 11VN

Cashmere
ID:	JCESBS	
	 15VN

Cedar Wood
ID:	JCESBS 
	 03VN

Citrus
ID:	JCESBS 
	 02VN

Citr. & Musk
ID:	JCESBS 
	 07VN

Energy
ID:	JCESBS 
	 05VN

Fresh Air
ID:	JCESBS 
	 01VN

Pepper Mint
ID:	JCESBS 
	 06VN

Mr&Mrs Fragrance Cesare

Voňavý panáček vydrží vonět až 3 měsíce. 
Jeho rozměry jsou okolo 7,5 x 6 cm, což jej 
činí vysoce efektivním a vzhledově atrak-
tivním pomocníkem a také milým dárkem. 
Naprosto bezpečný. Nenapadá plasty. 
Nedráždí kůži.

Vanilla
ID:	JCESBS 
	 04VN

10
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Mr&Mrs Fragrance



kusů v kartonu: 8 ks

Náhradní náplň pro Mr&Mrs Fragrance Niki, designový osvěžovač vzduchu do auta ve 
tvaru panáčka. Připevňuje se na výdech klimatizace automobilu a příjemně provoní 
celý interiér.

99,00 Kč

Mr&Mrs Fragrance Niki

Mr&Mrs Fragrance Niki Refill

Ambre 
Musk
ID: JNIKI016

Black 
Orchid
ID: JNIKI004

Black Tea
ID: JNIKI002

Citrus & 
Musk
ID: JNIKI005

Fresh Air
ID: JNIKI003

Oriental
ID: JNIKI007

Pepper Mint
ID: JNIKI001

Pure
ID: JNIKI006

kusů v kartonu: 8 ks

Je možné být současně na několika místech zároveň? Například na mřížce ventiláto-
ru a v prostoru. Známe někoho, kdo je limitován pouze Vaší fantazií… Seznamte se s 
výstředním mužíčkem „Manny“ a objevte svět plný (ne)pozemských vůní.

199,00 Kč

Fresh Air
ID: JRNIK
006NEW

Oriental
ID: JRNIK
007NEW

Pepper Mint
ID: JRNIK
001NEW

Pure
ID: JRNIK
003NEW

Ambre Musk
ID: JRNIK
014NEW

Black Orchid
ID: JRNIK
004NEW

Black Tea
ID: JRNIK
002NEW

Citrus & Musk
ID: JRNIK
005NEW

www.kubi.cz ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %�0

Mr&Mrs Fragrance



Znovu použitelný ekologický hrneček se silikonovým víčkem a objímkou. 
Udrží teplo podstatně delší dobu než běžné papírové hrnečky. Je vyrobený 
z organických přírodních bambusových vláken. V kombinaci s kukuřičným 
škrobem a pryskyřice z aminokyselin. Neobsahuje bisfenol a ftaláty a je bio 
rozložitelný v přírodě. Při šetrném používání je životnost hrnečku 3-4 roky.

objem: 400 ml

Auta
ID: 280394

Čtverce
ID: 280395

Koláče
ID: 280390

Květy
luční
ID: 280386

Květy
oleandru
ID: 280391

Květy
polní
ID: 280398

Kytara
ID: 280392

Moře
ID: 280385

Pandy
ID: 280381

Ptáčci
ID: 280397

Slogan
ID: 280393

Sovy
ID: 280367

Šálky
ID: 280388

Zig-Zag
ID: 280396

Známky
ID: 280387

www.kubi.cz ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %��

Ekologický hrneček



ID: ST004
šířka: 56 cm
výška: 160 cm
hloubka: 43 cm

STOJAN 4
ID: ST005
šířka: 42 cm
výška: 162 cm
hloubka: 32 cm

STOJAN 5

ID: ST007
šířka: 25 cm
výška: 68 cm
hloubka: 25 cm

STOJAN 7

ID: ST014
šířka: 30 cm
výška: 180 cm
hloubka: 30 cm

STOJAN 14

ID: ST019
šířka: 40,5 cm
výška: 54,5 cm
hloubka: 28,5 cm

STOJAN 19
ID: ST022
šířka: 31,5 cm
výška: 52 cm
hloubka: 24,5 cm

Stojan Cesare

www.kubi.cz ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %��
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ID: ST002
šířka: 56 cm
výška: 214 cm
hloubka: 46 cm

Stojan Dr. Marcus
ID: ST016
šířka: 60 cm
výška: 234 cm
hloubka: 40 cm

Stojan K2

ID: ST015
šířka: 45 cm
výška: 184 cm
hloubka: 39,5 cm

Stojan stěrače ALCA

ID: ST010
šířka: 100 cm
výška: 200 cm
hloubka: 50 cm

Stěna MIX

ID: ST020
šířka: 31,5 cm
výška: 89 cm
hloubka: 21,5 cm

STOJAN 20
ID: ST021
šířka: 35 cm
výška: 173 cm
hloubka: 46,5 cm

STOJAN 21

www.kubi.cz ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %��

Stojany



FLORIDA LONDÝN

ŘÍM VÍDEŇ

PAŘÍŽ PRAHA

Balíček obsahuje:

DR. MARCUS HANDS 
CLEANING WIPES 30 ks LEMON

DR. MARCUS SHINING COCKPIT 
SPRAY 500 ml VANILLA

AROMA CAR DISC 6 ml 
FOREST FRUITS

BEZPEČNÝ TEST NA KONTRO-
LU ALKOHOLU KOALA

UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA 
40 x 40 cm

Balíček obsahuje:

NIGRIN AKTIVSCHAUM-REINIG-
ER 500 ml - účinná čistící pěna 
na textil, okna a plasty

UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA 
40 x 40 cm, 2 ks

DR. MARCUS COCKPIT CLEA-
NING WIPES 30 ks VANILLA 
- čistící ubrousky na plasty

MISTER FRESH 
VANILLA/NEW CAR/BLACK

LITTLE JOE AMBER

Balíček obsahuje:

K2 ALASKA MAX 300 ml - 
rozmrazovač skel

ŠKRABKA NA LED SOFT GRIP

NIGRIN UTĚRKA PROTI 
ZAMLŽENÍ SKLA - zamezuje 
mlžení oken automobilu

DR. MARCUS HANDS 
CLEANING WIPES 30 ks LEMON 
- čistící ubrousky na ruce

DR. MARCUS FRESH POINT 
2 x 2,5 ml RED FRUITS

ID: 4504

Balíček obsahuje:

AROMA HOME STICKS 
MAGIC WOOD

UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA 
40 x 40 cm, 3 ks

MISTER FRESH ABSORBER 
150 ml - pohlcovač zápachu

DR. MARCUS SENSO WOOD 
8 ml BLACK

AROMA CAR ORGANIC 40 g 
LEMON/LAVENDER

ID: 4467

Balíček obsahuje:

AROMA HOME STICKS 
FRESH LINEN

UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA 
40 x 40 cm, 3 ks

DR. MARCUS SENSO WOOD 
8 ml EXOTIC VANILLA

UNI OSVĚŽOVAČ

MOLÍK - odpuzovač molů

LUXÍK - vůně do vysavače

MISTER FRESH OCEAN

ID: 4450

Balíček obsahuje:

DR. MARCUS SHINING COCKPIT 
SPRAY 500 ml BLACK

K2 ALASKA MAX 300 ml - 
rozmrazovač skel

NIGRIN GUMMI-PFLEGE 75 ml 
- přípravek na ošetření gumo-
vých částí

UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA 
40 x 40 cm, 1 ks

NIGRIN UTĚRKA PROTI 
ZAMLŽENÍ SKLA

ID: 4498

ID: 4474 ID: 4481
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Wheel Cleaner 750 ml
čistič disků kol

Engine Cleaner 750 ml
čistič motoru

Glass Cleaner 750 ml
čistič oken skel

Satin Cockpit Milk 750 ml
čistí a regeneruje plasty

Textile Cleaner 750 ml
čistič textilií

Tire Shine 750 ml
lesk na pneumatiky

Šampon bez vosku
�000 ml

Šampon s voskem
�000 ml

Inseact & Tar  
Remover 750 ml
odstraňovač hmyzu a dehtu

Shining Cockpit Spray 
500 ml
kokpit sprej

Black
ID: DM458

Lemon
ID: DM512

Vanilla
ID: DM514

ID: 406
objem: 750 ml
karton: 6 ks

ID: DM263
objem: 750 ml
karton: 6 ks

ID: DM262
objem: 750 ml
karton: 6 ks

ID: DM266
objem: 750 ml
karton: 6 ks

Přípravek určený k čištění slitino-
vých ocelových kol motorových vozi-
del. Odstraňuje prach z brzd, asfalt  
a jiné nečistoty. Je vhodný na všech-
ny typy kol.

Prostředek určený na mytí automo-
bilových skel, zrcátek, televizních 
obrazovek a jiných povrchů ze skla, 
chromu a plastu. Čistí rychle, důklad-
ně a nezanechává stopy.

Produkt nejvyšší kvality, slouží k 
naleštění a regeneraci plastů v inte-
riéru vozu. Má tři funkce: leští a kon-
zervuje, chrání před škodlivým UV 
zářením a působí antistaticky.

ID: DM328
objem: 1000 ml
karton: 6 ks

ID: DM327
objem: 1000 ml
karton: 6 ks

ID: DM264
obsah 750 ks
karton: 6 ks

Silně účinný čistící produkt, kte-
rý se snadno používá, neroztéká 
se a zůstává tam, kde se nanese, 
čímž se zvyšuje čistící účinek. Vrací  
a obnovuje originální barvu a vzhled. 
Používá se na čištění čalounění.

Vysoce koncentrovaný autošampon. 
Obsah vystačí na umytí 25 osobních 
automobilů. Velmi dobře smývá 
nečistoty. Používá se na všechny 
typy laků, včetně metalických.

Vysoce koncentrovaný autošampon. 
Obsah vystačí na umytí 25 osobních 
automobilů. Velmi dobře smývá 
nečistoty. Používá se na všechny 
typy laků, včetně metalických.  Bez-
pečný pro životní prostředí.

Pokročilá technologie v údržbě 
pneumatik. Dvojí efekt – účin-
ný filtr chrání před UV zářením  
a znovu obnovuje původní lesk  
a intenzitu barvy pneumatik.

ID: DM265
objem: 750 ml
karton: 6 ks

Prostředek, který odstraňuje olej  
a mastné usazeniny z motoru  
a zanechává na motoru ochrannou 
vrstvu. Nepoškozuje gumové ani 
plastové díly motoru.

Účinně čistí palubní desku a další plastové části 
jak v interiéru, tak v exteriéru vozu. Double Titan 
chrání povrch UV filtrem a obnovuje původní 
barevnou hloubku a intenzitu. Má anti-statickou 
ochranu a zabraňuje opakovanému usazování 
prachu. Přírodní parfémy účinně osvěží interiér 
automobilu.

ID: DM528
objem: 750 ml 
karton: 6 ks

Účinně odstraňuje hmyz, mastno-
tu, olej, ptačí trus, mízu ze stromů a 
jiné organické zbytky. Bezpečné pro 
karoserie, plast, vinyl, skla a chrom.

5 900950 764920

5 900950 769383

5 901947 070666

5 901947 070680

5 901947 071038
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Hand Cleaning Wipes  
30 ks Lemon
čistící ubrousky na ruce

Inside Glass Wipes 
30 ks Lemon
čistící ubrousky  
na vnitřní sklo

Leather Cleaning 
Wipes 30 ks Vanilla
čistící ubrousky na kůži

Outside Glass 
Wipes 30 ks Ocean
čistící ubrousky  
na venkovní sklo

Absorber 150 ml
pohlcovač pachu

Cockpit Cleaning 
Wipes 30 ks Ocean
čistící ubrousky na plasty

Cockpit Cleaning 
Wipes 30 ks Vanilla
čistící ubrousky na plasty

ID: DM236
30 ks
karton: 12 ks

ID: DM238
30 ks
karton: 12 ks

ID: DM237
30 ks
karton: 12 ks

Ubrousky určené k čištění rukou  
a jejich péči. Zajistí trojí účinek: 
účinně odstraní nečistoty, hydratu-
jí pokožku a zanechávají příjemnou 
vůni.

Praktické ubrousky jsou určeny  
k čištění vnitřních skleněných ploch. 
Odstraňují napařování a otisky prs-
tů, stejně jako nečistoty od cigare-
tového kouře.

Ubrousky pro čištění venkovní stra-
ny skel.

Ubrousky účinně odstraňují všech-
ny nečistoty a zanechávají kožené 
čalounění vozidel a jiné interiérové 
prvky vyrobené z kůže svěží a beze 
skvrn.

ID: DM420
30 ks
karton: 12 ks

Ubrousky s vůní oceánu jsou určeny 
k čištění a leštění vnitřních povrchů 
z plastu a vinylu.

Ubrousky s vůní vanilky jsou určeny 
k čištění a leštění vnitřních povrchů 
z plastu a vinylu.

ID: DM235
30 ks 
karton: 12 ks

ID: DM234
30 ks
karton: 12 ks

ID: ST002
šířka: 56 cm
výška: 214 cm
hloubka: 46 cm

Stojan 
Dr. Marcus

Účinně odstraňuje ze vzduchu 
všechny nepříjemné pachy, jako 
jsou od vaření, kouření, barev, toa-
lety, trusu zvířat, plísní, kanalizace 
apod.

ID: DM376
objem: 150 ml
karton:  12 ks

5 900950 768911

5 900950 7643195 900950 764326
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Anti-Tobacco
ID: F1050

Denim Black
ID: F1067

Lemon
ID: F1036

New Car
ID: F1043

Ocean
ID: F1029

Vanilla
ID: F1012

Falcon Cockpit Clean 750 ml

Produkt nejvyšší kvality, slouží k naleštění a regeneraci všech plastů interiéru vozu. Díky unikátní přísadě tento přípravek 
zanechává ideální lesk přístrojových desek a jiných plastových částí interiéru vozu. Přípravek má tři funkce: leští a konzervuje, 
chrání před škodlivým UV zářením a působí antistaticky. Zanechává pocit svěžesti.

objem: 750 ml
karton: 20 ks

www.kubi.cz ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %27
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Falcon Hand Cleaning 30 ks Lemon
čisítící ubrousky na ruce

Falcon Cockpit Clean 30 ks Vanilla
čistící ubrousky na plasty

Falcon Cockpit Clean 30 ks Ocean
čistící ubrousky na plasty

Falcon Glass Clean 30 ks Lemon
čistící ubrousky na skla

Falcon Leather Cleaning 20 ks
čistící ubrousky na kůži

ID: F1500
obsah: 30 ks
karton: 15 ks

ID: F1517
obsah: 30 ks
karton: 15 ks

ID: F1708
obsah: 30 ks
karton: 15 ks

Tento výrobek je určen k čištění vnitřních 
částí plastových a přístrojových desek 
automobilu. Přípravek má tři funkce 
- efektivně čistí a zabraňuje procesu 
stárnutí plastu, chrání před škodlivým 
UV zářením a působí antistaticky. Záro-
veň příjemně provoní interiér vozu vůní 
vanilky. Použití - otevřete nevysychavý 
obal a vyjměte jednu utěrku, kterou pře-
třete přístrojovou desku tak, aby byla 
čistá a suchá. Po každém použití pečlivě 
uzavřete obal. Zamezíte tím vysychání 
ubrousků.

Tento výrobek je určen k čištění vnitřních 
částí plastových a přístrojových desek 
automobilu. Přípravek má tři funkce 
- efektivně čistí a zabraňuje procesu 
stárnutí plastu, chrání před škodlivým 
UV zářením a působí antistaticky. Záro-
veň příjemně provoní interiér vozu vůní 
oceánu. Použití - otevřete nevysychavý 
obal a vyjměte jednu utěrku, kterou pře-
třete přístrojovou desku tak, aby byla 
čistá a suchá. Po každém použití pečlivě 
uzavřete obal. Zamezíte tím vysychání 
ubrousků.

Tento výrobek je určen k čištění rukou. 
Chrání a zvláčňuje pokožku, dokonale 
odstraní motorový olej i jiné znečištění 
z vašich rukou a zanechají na pokožce 
příjemnou vůni citrónu. Použití - otevře-
te nevysychavý obal a vyjmětě utěrku. 
Otřete ruce od nečistoty. Po každém 
použití pečlivě uzavřete obal. Zamezíte 
tím vysychání ubrousků.

ID: F1524
obsah: 30 ks
karton: 20 ks

ID: F1555
obsah: 20 ks
karton: 20 ks

Tento produkt je určen k čištění vněj-
ších částí automobilových skel, světel, 
zpětných zrcátek a ostatních skleně-
ných doplňků. Tyto utěrky mají trojí 
efekt - dokonale odstraní nečistoty a 
šmouhy, garantují výbornou viditelnost 
a zanechávají příjemnou vůni. Použití 
- otevřete nevysychavý obal a vyjměte 
jednu utěrku, otřete znečištěný skle-
něný povrch. Po každém použití pečlivě 
uzavřete obal, zamezíte tím vysychání 
ubrousků.

Tento produkt slouží k čištění a k ochra-
ně kožených povrchů automobilu. Chrá-
ní a impregnuje, důkladně čistí hrubé 
nečistoty, chrání před škodlivým UV 
zářením a zanechává příjemnou vůni. Po 
aplikaci vypadá čištěný kožený povrch 
jako nový. Použití - otevřete nevysycha-
vý obal a vyjměte jednu utěrku, otřete 
znečištěný kožený povrch. Po každém 
použití pečlivě uzavřete obal, zamezíte 
tím vysychání ubrousků.
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K2 Polo Cockpit 750 ml
ochrana vnitřních plastů

Black
ID: K407FA0

Green Apple
ID: K407ZJ0

Cherry
ID: K407CHE0

Lavender
ID: K407LA0

Lemon
ID: K407CY0

Ocean
ID: K407FR0

Peach
ID: K407BR0

Pine
ID: K407S00

Strawberry
ID: K407ST0

Vanilla
ID: K407WA0

K� Tapis �00 ml
pěnový čistič textilií 
ve spreji

K2 Nuta Spray 600 ml
čistič skel

K2 Bold Spray 600 ml
pěna na ošetření pneu

K� Sil �00 ml
100 % silikonový olej

K2 Tar Remover �00 ml
odstraňovač hmyzu 
a pryskyřice ve spreji

K2 Bono 300 ml
oživovač plastů ve spreji

K2 Bono Black 200 ml
pasta na vnější plasty

Plně profesionální produkt pro údrž-
bu předmětů z pryže a plastů. Ideál-
ní ochrana proti mrazu pro gumové 
těsnění na dveřích, střešní nosiče a 
další předměty.

Velmi účinný přípravek na čištění, 
obnovu a ochranu všech povrchů 
plastových, vinylových, gumových 
apod. Je ideální na čištění nárazníků, 
spojlerů a ostatních plastových dílů 
automobilu.

ID: K150
objem: 300 ml
karton: 24 ks

ID: K506
objem: 600 ml
karton: 12 ks

Přípravek na čištění skel, světlome-
tů, plastových a laminátových částí. 
Snadno odstraňuje prach a špínu. 
Odstraňuje nečistoty a mastný 
povlak cigaretového kouře.

ID: K633
objem: 300 ml
karton: 24 ks

Tento produkt slouží 
k čištění, naleštění 
a regeneraci všech 
plastů interiéru vozu. 
Použité nanočásti-
ce ideálně vnikají do 
struktury ošetřova-
ného materiálu, čímž 
obnovují původní bar-
vu a lesk.

objem: 750 ml
karton: 24 ks

ID: K030
objem: 200 ml
karton: 12 ks

Přípravek chrání a obnovuje plas-
tové části automobilu a zpomaluje 
jejich stárnutí. Obsahuje černý pig-
ment, který pomůže navrátit původ-
ní vzhled i velmi zašlého povrchu. 

ID: K206
objem: 600 ml
karton: 12 ks

Výrobek se používá pro čištění veš-
kerých textilií interiéru automobilu. 
Lze jej ovšem použít i v domácnosti 
na čistění sedacích souprav, kance-
lářských židlí apod.

ID: K156
objem: 600 ml
karton: 12 ks

Díky obsahu speciálních silikono-
vých polymérů získáte neobvykle 
silný lesk. Zabezpečuje dlouhotr-
vající ochranu před vyblednutím  
a popraskáním.

ID: K193
objem: 300 ml
karton: 24 ks

Přípravek, který díky speciálním pří-
sadám snadno a rychle odstraňuje 
skvrny způsobené asfaltem, deh-
tem a pryskyřicí.

8 594026 652180

www.kubi.cz ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %��

Autochemie K2



K2 Tire Doktor 400 ml
lepení pneu

K2 Klima Doktor 
500 ml
čistič klimatizace

K2 Klima Fresh 150 ml
osvěžuje vzduch 
interiéru vozu

K2 Fox 200 ml
přípravek proti 
mlžení oken

K2 Vizio 200 ml
tekuté stěrače

K2 Vizio Plus 200 ml
tekuté stěrače ve spreji

K2 Super Start 400 ml
startovací tekutina 
do -54 °C

K2 Anti Marten 400 ml
sprej odpuzující kuny

K2 Express 
500 ml
šampon bez vosku

K2 Express Plus 
500 ml
šampon s voskem

ID: T440
objem: 400 ml
karton: 12 ks

Zaručuje učinný start při každém 
počasí do -54° C – testovaný  
v extrémních podmínkách. Obsahuje 
speciální přísady, které v momentu 
startu chrání jeho třecí části.

ID: K199
objem: 400 ml
karton: 12 ks

Vysoce účinný sprej pro auta a 
objekty, které chrání před kunami, 
hlodavci, kočkami apod.

ID: B310
objem: 400 ml
karton: 12 ks

Sprej, který opravuje vpichy do všech 
typů pneumatik, ať bezdušových tak 
i s duší a to bez nutnosti demontáže 
pneumatiky. Vhodné zejména pro 
osobní automobily a motocykly.

ID: W100
objem: 500 ml
karton: 24 ks

Optimální prostředek na čištění  
a desinfekci klimatizačních systémů 
všech motorových vozidel. Účinně 
zabíjí plísně i bakterie, čistí všechna 
dostupná místa ventilace od hmyzu, 
mastnoty a znečištění.

ID: K222
objem: 150 ml
karton: 12 ks

Vysoce efektivní a snadno použitel-
ný prostředek pro osvěžení vzduchu 
ve vašem autě. Celý proces netrvá 
déle než několik minut.

ID: K632
objem: 200 ml
karton: 24 ks

Přípravek proti zamlžování skel, 
zabraňuje zamlžování na několik 
týdnů.

Speciální hydrofobní vrstva z nano-
částic zaručuje bezproblémový 
odtok vody z oken při jízdě nad rych-
lost 55 km/h. Voda ve formě velkých 
kapiček snadno teče pod vlivem 
vzduchu tak.

ID: EK5101
objem: 200 ml
karton: 12 ks

ID: K511
objem: 200 ml
karton: 24 ks

Neviditelný stěrač zlepšuje viditel-
nost za jízdy v dešti, odvádí vodu 
ze skla bez použití stěračů nad 50 
km/hod. Vhodné i k použití na boční 
skla, kde není potřeba danné rych-
losti automobilu.

ID: K130
objem: 500 ml
karton: 12 ks

ID: K140
objem: 500 ml
karton: 12 ks

Vysoce efektivní, super koncentro-
vaný auto šampon. Velmi rychle a 
účinně odstraňuje všechny nečisto-
ty i od hmyzu a smůly. Vhodné pro 
všechny typy barev.

Neobyčejně účinný šampón, důklad-
ně čistí a likviduje nečistoty a taktéž 
znečištění pocházející od hmyzu a 
smůly. Díky obsahu přírodního vos-
ku carnauba z brazilských palem.

NOVINKANOVINKA
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K2 Nuta 770 ml
čistič skel

K2 Nuta 
Anti-Insect 770 ml
čistič skel

K2 Oskar 770 ml
čistič plastů

K2 Felix 770 ml
čistič disků kol

K2 Tapis 770 ml
čistič čalounění

K2 Akra 770 ml
Přípravek na čištění 
motorů a podlah

K2 Spid Wax 770 ml
vosk na mokro

K2 Letan 200 ml
prostředek k čištění 
a ochraně kůží

K2 Letan 
Cleaner 250 ml
čistič kůže

K2 Leather
Cleaner 221 ml
profesionální čistič kůže

K2 Leather Conditio-
ning Cream 221 ml
ochrana a konzervace kůže

Vysoce účinný preparát na umývá-
ní motorů, podlah a mnoho dalších 
povrchů. Speciální složení preparátu 
AKRA je šetrné vůči životnímu pro-
středí. Nepoškozuje lak ani gumové 
těsnění.

ID: EK177
objem: 770 ml
karton: 12 ks

ID: K217M
objem: 770 ml
karton: 6 ks

Snadno a účinně odstraňuje i 
nepoddajné nečistoty ze všech dru-
hů plastů, linolea, koženky a dalších. 
Je vhodný pro použití v domácnosti 
a čištění zahradního nábytku.

ID: K202
objem: 200 ml
karton: 12 ks

Přípravek čistí, impregnuje a chrání 
všechny typy kůží bez ohledu na 
barvu.

Čisticí prostředek pro přírodní a 
umělé kůže. Vhodný pro auto čalou-
nění, obuv a kožené zboží. Odstraní 
trvalé skvrny. Dává pružnost a při-
rozený vzhled. Vhodný pro všechny 
barvy kůže.

ID: K204
objem: 250 ml
karton: 12 ks

ID: K200
objem: 221 ml
karton: 6 ks

Profesionální čistič kůže. Výro-
bek je určený speciálně pro čištění 
kožených částí interiéru automobilu, 
nábytku, obuvy a ostatních výrobků 
z kůže. Čistí jemně a účinně.

ID: K201
objem: 221 ml
karton: 6 ks

Přípravek na ochranu a konzervaci 
kůže. Dokáže vrátit koženým prvkům 
interiéru automobilu, nábytku, obu-
vi a jiným výrobkům z kůže původní 
vzhled. Obsahuje speciální složky, 
které dlouhodobě chrání kůži.

ID: K507M
objem: 770 ml
karton: 6 ks

Čistič pro čelní skla, světlome-
ty a jiné povrchy ze skla, plastu  
a laminátu. Bezpečný pro barvy. 
Snadno odstraňuje prach a nečisto-
ty, zanechává dokonale čistý povrch.

ID: K117M
objem: 770 ml
karton: 6 ks

Efektivně a bezpečně odstraní i nej-
odolnější nečistoty, zbytky hmyzu 
a stromovou mízu z povrchu skla, 
světlometů a zrcadel. Zanechává 
dokonale čistý povrch bez šmouh.

Důkladně odstraňuje nejtěžší nečis-
toty z  ráfků a krytů kol. Vhodný pro 
kola z lehkých slitin. Unikátní formu-
le vytvoří na povrchu vrstvu, která 
chrání před korozí.

ID: K167
objem: 770 ml
karton: 6 ks

ID: K207M
objem: 770 ml
karton: 6 ks

Proniká a odstraňuje nečistoty  
i z nejhlubších vrstev tkaniny. Obno-
ví původní barvy, aby tkanina vypa-
dala jako nová.

ID: K087
objem: 770 ml
karton: 6 ks

Roztříští vodní vrstvu do jednotlivých 
kapek, které potom snadněji stékají z 
povrchu. Obnovuje přirozenou barvu  
a lesk laku. Vytváří neviditelnou 
ochrannou vrstvu, která udržuje vůz 
v perfektním stavu.

5 906534 001283

5 906534 004802 5 906534 009746
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K2 Color Max 200 ml
aktivní vosk

K2 Ultra Wax 250 g
konzervační pasta na 
obnovu lesku karoserie

K2 Turbo 120 g
pasta na obnovu laku

K2 Aluchrom 120 g
pasta na čištění a leštění 
kovových povrchů

K2 Lamp Doctor 60 g
pasta na renovaci 
světlometů

Bílá
ID: EK020BI

Bledě modrá
ID: EK020NI

Bordó
ID: EK020BO

Černá
ID: EK020CA

Červená
ID: EK020CE

Modrá
ID: EK020GR

Stříbrná
ID: EK020SR

Světle zelená
ID: EK020JZ

Šedá
ID: EK020SZ

Tmavě zelená
ID: EK020CZ

K2 Abra 500 ml
pasta na mytí rukou

K2 Abra 5000 ml
pasta na mytí rukou

Solfa 450 g
čistící pasta na ruce s abrazivním účinkem

ID: K073
objem: 250 g
karton: 12 ks

Výrobek nejvyšší jakosti na leštění  
a konzervaci všech typů laků včetně 
metalízových. Vysoký obsah čistého 
vosku Carnauba zabezpečuje zrca-
dlový a dlouhotrvající lesk. 

ID: K021
objem: 120 g
karton: 24 ks

Pasta na karoserii automobilu tes-
tovaná miliony zákazníků. Receptu-
ra K2 TURBO se speciálními nano-
částicemi odstraňuje i ty nejmenší 
škrábance a dává ještě větší lesk 
laku.

Pasta pro čištění a leštění všech 
druhů chromu, hliníku, stříbra, zlata, 
bronzu nebo nerezové oceli a jiných 
kovů. Hodí se především pro údržbu 
kola z lehkých slitin.

ID: K003
objem: 120 g
karton: 24 ks

objem: 200 ml
karton: 12 ks

Obnovuje původní barvu a lesk laku. 
Produkt vyplňuje drobné škrábance, 
současně zabezpečuje dlouhotrvají-
cí ochranu a lesk díky vosku Carnau-
ba, který je obohacený o syntetické 
polyméry. 

Obnovuje mlhavá, zažloutlá a 
poškrábaná skla předních světlo-
metů. Neužívá vodu. Bez silikonu. 
Leštící směs pro ruční použití nebo 
pro použití leštícím nástrojem. Zcela 
odstraní škrábance, opar, zamlžení.

ID: L3050
objem: 60 g
karton: 24 ks

Čistící pasta na ruce s abrazivním účinkem je určena na mytí silně znečištěné a 
mastné pokožky rukou. Obsahuje vysoce účinné látky, které spolu s dermato-
logicky příznivými přísadami pokožku dokonale čistí, chrání a zjemňuje.

ID: 000005
objem: 450 g

ID: W521
objem: 500 ml
karton: 6 ks

ID: W525
objem: 
5000 ml

Myje a rozpouští špínu na rukou, vynikající mytí a péče namáhané kůže na 
rukou. Vhodné zejména pro mytí těžko omyvatelné špíny jako jsou oleje, 
tuky, grafit, kovový prach a saze. Uchovává neutrální pH kůže. Je ideálně 
vhodný k čištění rukou v dílnách a v průmyslu.

5 906534 014313
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K2 Venox 180 ml
obnovení laku bez škrábanců

K2 Gravon 50 ml
keramická ochrana laku

K2 Gravon Primer 140 ml K2 Gravon Reload 250 ml

K2 Clay Bar 200 g
hmota pro odstranění povrch. nečistot laku

K2 T6 Klinet 770 ml
odmašťovač a čistič laku

ID: L700
objem: 200 g
karton: 18 ks

Vysoce kvalitní hmota pro snadné odstranění škodlivých povrchových nečis-
tot, jako je nástřik barvy, míza stromů, zbytky hmyzu, průmyslový spad, trus 
ptáků, špína na discích kol z brzdových destiček a jiné neústupné nečistoty. 
Hmota je bezpečná na všech nátěrech, chrómu, skle, skleněných vláknech a 
plastu. Je ideální pro použití před a mezi běžným nanesením vosku.

ID: L761
objem: 770 ml
karton: 6 ks

Tekutina sloužící k odmašťování a čištění laku před použitím tmelu, vosku 
nebo polymeru. Tím docílíme lepší vazby voskové vrstvy s povrchem, vrst-
va je podstatně déle zachována. Dokonale odstraňuje staré vosky, silikony, 
usazeniny a zbytky pasty po leštění, a proto je vhodný pro ověření skutečné-
ho stavu barvy. Zajistí 100 % vlastnosti naneseného nového vosku.

ID: G035
objem: 250 ml
karton: 10 ks

ID: G037
objem: 140 ml
karton: 6 ks

ID: G030
objem: 50 g
karton: 3 ks

Keramický povlak je v současné 
době světově známý jako nejvíce 
trvalý způsob ochrany laku a jiných 
povrchů. Je to zajištěno mnohem 
vyšší tvrdostí než u nejtvrdších 
nátěrů. K2 Gravon chrání povrch 
před poškrábáním, nečistotami, UV 
zářením, solí, ptačími exkrementy...

ID: G050
objem: 180 ml
karton: 6 ks

Obnovuje původní lesk laku a trvale odstraňuje škrábance místo dočasného 
maskování. Zdůrazní originální barvu a vrátí lesk matnému laku. Snadno se 
nanáší a leští. Chrání proti oxidaci, působením ptačího trusu, pryskyřice a 
průmyslových odpadů. Exotická vůně. Nezanechává žádné stopy ani šmou-
hy na plastových materiálech.

5 906534 007667
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K2 Quantum 140 ml
ochranný syntetický vosk

K2 Proton 200 g
tvrdý vosk karnauba

K2 Roton 700 ml
profesionální čistič disků kol

K2 Sigma 500 ml
péče o pneumatiky

K2 Spectrum 700 ml
vosk ve spreji

K2 Spectrum 700 ml
vosk ve spreji (bez mikroutěrky)

ID: G020
objem: 700 ml
karton: 6 ks

K2 Spectrum je unikátní Quick Detailer a rovněž syntetický vosk (2 v 1), který 
byl vytvořen na základě nejmodernějších technologií. Umožňuje navosková-
ní bez jakékoliv námahy, díky čemuž získává vysoký lesk. Stačí pouze nanést 
pomocí rozprašovače a povrch setřít. Spectrum se snadno leští a nezane-
chává bílé stopy. Zaručuje dokonalé použití pro všechny druhy laků.

ID: G157
objem: 500 ml
karton: 6 ks

Černé a lesklé pneumatiky jsou nezbytné pro dokonalý vzhled automobilu. 
Tato myšlenka se stala inspirací proto, aby byl vyvinut speciální produkt Sig-
ma, který gumě poskytuje pozoruhodný vzhled. Sigma je kombinací ušlechti-
lých olejů, které zaručují skvělý lesk a hluboké barvy, a syntetických polyme-
rů, které chrání pneumatiky proti poškození, praskání a stárnutí.

ID: G010
objem: 140 ml
karton: 6 ks

Dobře vypadající lak je vizitkou auta i jeho majitele. Z tohoto důvodu, na 
základě výzkumu, testů a experimentů, byl vytvořen syntetický ochranný 
vosk Quantum. Je to výjimečný produkt na základě polymerů nejvyšší kvality. 
Zajišťuje dlouhodobou ochranu laku a navíc obsahuje jedinečné barvu zesi-
lující pomůcky a odhaluje hluboký lesk.

ID: G021
objem: 700 ml
karton: 6 ks

K2 Spectrum je unikátní Quick Detailer a rovněž syntetický vosk (2 v 1), který 
byl vytvořen na základě nejmodernějších technologií. Umožňuje navosková-
ní bez jakékoliv námahy, díky čemuž získává vysoký lesk. Stačí pouze nanést 
pomocí rozprašovače a povrch setřít. Spectrum se snadno leští a nezane-
chává bílé stopy. Zaručuje dokonalé použití pro všechny druhy laků.

ID: G040
objem: 200 g
karton: 6 ks

K2 Proton je vysoce účinný a efektivní vosk, který je založený na nejtvrdším 
známém přírodním vosku karnauba. Zajišťuje zrcadlový lesk a zesiluje barvu 
laku. Snadně se aplikuje a leští. Poskytuje dlouhodobou ochranu dokonce až 
po tucet, nebo i více mycích cyklů. Po nanesení se nátěr stává zcela hladkým, 
což umožňuje kapkám vody odtéct z laku. Chrání proti oxidaci a UV záření.

ID: G167
objem: 700 ml
karton: 6 ks

Kapalina na mytí disků. K2 ROTON neobyčejně odstraňuje a proniká do neú-
stupné nečistoty, včetně kalů z brzdových destiček a z prašných cest. V době 
rozpuštění nečistot (3 až 4 min.) mění K2 ROTON barvu na tmavě červenou, 
což působí dojmem “krvácení kol” a to znamená, že je možné začít s oplách-
nutím. Odstraňuje nečistoty bez nebezpečí poškrábání povrchu.

5 906534 013507

5 906534 009760
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K2 Brake Cleaner 
�00 ml
čistič brzd

K2 Silver Lacquer For 
Wheels Rally 500 ml 
stříbrný lak na kola

K2 Color Flex 400 ml
ochranný nátěr ze syntetického kaučuku

K2 Vulcan 500 ml
přípravek na uvolňování 
zarezlých spojů

K2 07
mazivo ve spreji

50 ml
ID: 0705

karton: 36 ks

150 ml
ID: 0715

karton: 24 ks

250 ml
ID: E0725

karton: 24 ks

400 ml
ID: 0740

karton: 12 ks

500 ml
ID: E0750

karton: 24 ks

Bílá
ID: L343BI

Černá lesklá
ID: L343CP

Černá matná
ID: L343CM

Čirá
ID: L343CL

Karbon
ID: L343CR

Oranžová
ID: L343PO

Žlutá
ID: L343ZO

Široké použití jak v průmyslu, tak i v domácnosti. Důkladně proniká a maže části, které napomáhají zrychlit mechanic-
ké součásti, snižuje opotřebení, zastavuje vrzání, uvolňuje zaseklé mechanismy a spojovací části, vytěsňuje vlhkost z 
kovových povrchů a vytváří ochranný film proti korozi, rozpouští a odstraňuje stará maziva, lepidla a jiné nánosy. Náš 
sprej je funkční, i když je dnem vzhůru, takže je možno jej využít opravdu kdykoliv a kamkoliv.

ID: W115
objem: 500 ml
karton: 24 ks

Díky speciální receptůře obohacené 
o syntetický graphit  dokonale pro-
niká a uvolňuje dokonce nejsilněji 
zrezavělé a „zapečené” části. Všude 
tam, kde jiné prostředky zklamou!

Velmi účinný prostředek na čistě-
ní částí brzdového systému. Čistí 
a odmašťuje kotoučové i bubnové 
brzdy, spojky, diferenciál, kovové 
povrchy, součástky a nářadí.

ID: W105
objem: 600 ml
karton: 12 ks

Stříbrná barva na ráfky kol. Chrání 
proti korozi a působení mechanic-
kých činitelů. Je také vhodný na kov, 
dřevo, plasty a jiné povrchy.

ID: L332
objem: 500 ml
karton: 12 ks

Revoluční metoda přechodné změny barvy vozu a dalších prvků. Nabízí atraktivní vzhled a účinnou ochranu. Color Flex je kapalný kaučuk, který vám umožní 
okamžitě změnit barvu vašeho vozu a dalších prvků automobilu. Kromě dekorativních vlastností také vytváří ochrannou vrstvu a je zcela bezpečný pro prvky 
čelní ochranné masky. Chrání povrch před poškrábáním, špínou, vlhkostí, zředěnými kyselinami, rzí, oleji a mastnotou. Může být aplikován na vyprchané prvky, 
ocelové a hliníkové ráfky, na nárazníky, na dřevo, kov, sklo, plast a na mnoho dalších materiálů.

objem: 400 ml
karton: 12 ks

5 906534 500007

5 906534 740007
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5 906534 007513

5 906534 006264

5 906534 013668 5 906534 013675

5 906534 013651
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K2 Durabit 500 ml
ochranný asfaltový 
nástřik na podvozek

K2 Durabit Baranek 
�000 ml ochranný gumo-
vý povlak na podvozek

K2 Zinc Spray 400 ml
zinkový sprej 
(antikorozní údržba)

K2 Zink + Aluminium 
�00 ml ochrana svařovaných 
a řezaných míst proti korozi

K2 Copper Spray 
�00 ml
měděný spray

K2 Vetrix 100 ml
tekutá vazelína ve spreji

K2 Ceramic Grease 
�00 ml
keramické mazivo

K� PTFE
Dry Lubricant 400 ml
suché teflonové mazivo

K2 akrylová barva 
ve spreji 
černá lesklá 500 ml

K2 akrylová barva 
ve spreji 
černá matná 500 ml

K2 Cavity Wax 500 ml
prostředek na bázi 
vosku pro ochranu dutin

ID: L320
objem: 500 ml
karton: 12 ks

Prostředek na konzervaci podvozku, 
asfaltový povlak chrání podvozek 
automobilu před účinky mecha-
nických faktorů, jako jsou dopad 
kamínků, písku, vody a soli.

Prostředek na konzervaci podvoz-
ku, gumový povlak chrání podvozek 
automobilu před účinky mecha-
nických faktorů, jako jsou dopad 
kamínků, písku, vody a soli..

Přípravek na ochranu dutin před 
nečistotami a opotřebením, pro 
ochranu vnitřní karoserie.

Vynikající prostředek k ochraně 
karoserie proti korozi, zejména 
výfukových a jiných trubkových sys-
témů.

ID: L325
objem: 1000 ml
karton:  12 ks

ID: L330
objem: 500 ml
karton: 12 ks

ID: L350
objem: 400 ml
karton:  12 ks

ID: L340
objem: 500 ml
karton: 12 ks

Rychleschnoucí černá akrylová bar-
va s matným výsledným efektem. 
Pro vnější i vnitřní použití. Je vhodná 
pro nátěry kovu, dřeva, plastu, papí-
ru, cihel, sádry a jiných povrchů.

ID: L341
objem: 500 ml
karton: 12 ks

Rychleschnoucí černá akrylová 
barva vysokého lesku. Pro vnější i 
vnitřní použití. Je vhodná pro nátě-
ry kovu, dřeva, plastu, papíru, cihel, 
sádry a jiných povrchů.

ID: L352
objem: 400 ml
karton: 12 ks

Směs zinku a hliníku, který se použí-
vá k ochraně proti korozi kovových 
částí, svařovaných a řezaných míst. 
Ideální pro záplatování pozinkova-
ných povrchů karoserií automobilů, 
přívěsů, a dalších částí.

ID: W122
objem: 400 ml
karton: 12 ks

Snižuje tření kovových částí, aby 
se zabránilo oděru, vrzání.  Šrouby, 
matice a ložiska chrání před koro-
zí. Je odolný proti vodě. Zlepšuje 
těsnost šroubových spojů. Rozsah 
použití je od -40° C do 1100° C.

ID: B400
objem: 100 ml
karton: 12 ks

Zabezpečí kovové povrchy před 
korozí, konzervuje a maže části  
z kovu, umělých hmot a gumy, chrání 
kontakty akumulátoru před oxidací.

ID: W124
objem: 400 ml
karton: 12 ks

Chrání třecí plochy před korozí a tri-
bokorozí, je určeno k mazání vysoce 
zatížených kluzných ploch, obzvláš-
tě při malých kluzných rychlostech 
a vratném pohybu, odolává horké  
a studené vodě a většině kyselin.

ID: W120
objem: 400 ml
karton: 12 ks

Slouží k mazání částí, které jsou 
vystaveny vysokému tlaku. Brání 
namrzání gumy, odstraňuje skřípání 
a vrzání, zabraňuje zkratům a poru-
chám, které vznikají působením vlh-
kosti a otřesů.
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K2 DPF 50 ml
přídavek do paliva, rege-
neruje a chrání filtry

K2 Diesel 50 ml          
aditivum do paliva

K2 Benzin 50 ml
aditivum do paliva

K2 Stop Leak Oil 50 ml
zamezuje únikům 
oleje z motoru

K2 Stop Leak 18,5 g
práškový utěsňovač 
chladiče

K2 Radiator Flush   
�00 ml čistič chladiče a 
chladícího systému

K2 Radiator Stop Leak 
�00 ml utěsňovač chla-
diče a chladícího systému

K2 Motor Flush 250 ml
čistič motoru (odstraňuje 
všechny usazeniny v motoru)

K2 Belt Dressing 
�00 ml
sprej na klínové řemeny

K2 Contact Spray 400 ml
kontaktní sprej, čistič 
elektrických částí

K2 čistič ventilů, 
karburátorů 
a vstřikovačů 400 ml

K2 DPF Cleaner 500 ml 
čistič výfuku

ID: W126
objem: 400 ml
karton: 12 ks

Účinný přípravek na odstranění 
škodlivého hluku způsobeného 
stárnutím klínových řemenů. Chrání 
jej před vysycháním, prokluzováním  
a prasknutím.

ID: W125
objem: 400 ml
karton: 12 ks

Čistí a odmašťuje elektrické části 
jako jsou: zapalovací svíčky, jističe, 
kabely, konektory, pojistky. Zlepšuje 
vedení elektřiny a zlepšuje zapalo-
vaní.

ID: W128
objem: 400 ml
karton: 12 ks

Vysokotlaký přípravek pro rychlé  
a účinné čištění karburátorů, ventilů, 
vstřikovačů, EGR (recirkulace výfu-
kových plynů) a kompletních palivo-
vých systémů zážehových motorů.

Prostředek pro regeneraci filtrů, 
čistič částic ucpaných ve vzněto-
vém motory DPF/FAP. Rozpouští a 
odstraňuje karbonové usazeniny a 
popel nahromaděný ve filtru.

ID: W150
objem: 500 ml
karton: 12 ks

ID: T316
objem: 50 ml
karton: 12 ks

ID: ET3121
objem: 50 ml
karton: 24 ks

Revoluční aditivum do dieselových 
motorů pro profesionály. Už při 
prvním použití dokonale vyčistí i sil-
ně znečistěné trysky, čím výrazně 
snižuje spotřebu paliva.

ID: ET3111 
objem: 50 ml
karton: 24 ks

Revoluční aditivum do benzínových 
motorů, které chrání celou pali-
vovou soustavu od nádrže až po 
motor. Dokonale vyčistí palivovou 
soustavu.

ID: T230
objem: 18,5 g
karton: 24 ks

Přísada pro utěsnění chladiče - prá-
šek. Přípravek s obsahem hliníkové-
ho prášku vhodný k trvalému zace-
lení skulinek, trhlin a netěsností 
vzniklých v chladící soustavě, chla-
diči, hlavě válců a bloku motoru. 

ID: T220
objem: 400 ml
karton: 12 ks

Prostředek nejvyšší jakosti na pro-
pláchnutí silně znečistěných a pře-
hřívajících se chladičů. V průběhu 15 
minut odstraňuje rez, vodní kámen 
a všechny ostatní usazeniny. Zabra-
ňuje přehřívání chladiče.

ID: T231
objem: 400 ml
karton: 12 ks

Výrobek nejvyšší jakosti na utěsňo-
vání chladičů, účinkuje ihned. Může 
se použít do všech typů chladičů. 
Lze jej míchat se všemi druhy chla-
dících kapalin, taktéž s kapalinami 
nejnovějšího typu.

Extrémně snadné použití koncen-
trovaných přísad na vyčištění DPF.  
Krátké cesty, zastavování a star-
tování způsobuje rychlé zanášení 
DPF. 

ID: T371
objem: 250 ml
karton: 12 ks

Rozpouští těžké nečistoty i v těch 
nejnepřístupnějších částech moto-
ru, pomáhá zdokonalit olejový oběh. 
Kromě toho čistí i pístové kroužky.

Vynikající vysoce koncentrované 
aditivum, které zabraňuje únikům. 
Vhodné pro všechny druhy motorů 
(benzín, nafta, LPG), převodovek a 
hydraulických systémů strojů. 

ID: T377 
objem: 50 ml
karton: 12 ks
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K2 Kuler 1000 ml 
zelená
nemrznoucí kapalina 
do chladiče do -35°C

K2 Kuler 5000 ml 
zelená
nemrznoucí kapalina 
do chladiče do -35°C

K2 Kuler G12/G12+ 
1000 ml růžová
nemrznoucí kapalina 
do chladiče do -35°C

K2 Kuler G12/G12+
5000 ml růžová 
nemrznoucí kapalina 
do chladiče do -35°C

K2 Kuler G12/G12+ kon-
centrát 1000 ml růžová 
nemrznoucí kapalina 
do chladiče do -50 °C

K2 Kuler G12/G12+ kon-
centrát 5000 ml růžová
nemrznoucí kapalina 
do chladiče do -50 °C

K2 Kuler koncentrát 
1000 ml zelená
nemrznoucí kapalina 
do chladiče do -50 °C

K2 Kuler koncentrát 
5000 ml zelená
nemrznoucí kapalina 
do chladiče do -50 °C

K2 Kuler G11 1000 ml 
modrá
nemrznoucí kapalina 
do chladiče do -35 °C

K2 Kuler G11 5000 ml 
modrá
nemrznoucí kapalina 
do chladiče do -35 °C

K2 Kuler G11 koncentrát 
1000 ml modrá 
nemrznoucí kapalina do 
chladiče do -50 °C

K2 Kuler G11 koncentrát 
5000 ml modrá 
nemrznoucí kapalina do 
chladiče do -50 °C

ID: T201Z
objem: 1000 ml
karton: 12 ks

ID: T201C
objem: 1000 ml
karton:  12 ks

Modrozelená je novodobá univerzál-
ní kapalina do chladiče automobilu  
s vysokými parametry kvality. Revo-
luční receptura chladící kapliny byla 
oceněna v Bruselu, Ženevě i Soulu.

Modrozelená je novodobá univerzál-
ní kapalina do chladiče automobilu  
s vysokými parametry kvality. Revo-
luční receptura chladící kapliny byla 
oceněna v Bruselu, Ženevě i Soulu.

Růžová je novodobá univerzální 
kapalina do chladiče automobilu  
s vysokými parametry kvality. Revo-
luční receptura chladící kapliny byla 
oceněna v Bruselu, Ženevě i Soulu.

Růžová je novodobá univerzální 
kapalina do chladiče automobilu  
s vysokými parametry kvality. Revo-
luční receptura chladící kapliny byla 
oceněna v Bruselu, Ženevě i Soulu.

ID: T205Z
objem: 5000 ml
karton: 4 ks

ID: T205C
objem: 5000 ml
karton:  4 ks

ID: T211C
objem: 1000 ml
karton: 12 ks

ID: T211Z
objem: 5000 ml
karton: 12 ks

Koncentrát chladící kapaliny. Vyzna-
čuje se vysokou výkonnosti. Kom-
pletní ochrana motoru po dobu 5 
let nebo po ujetí 150 000 km. Při 
poměru ředění 1:1 (koncentrát:voda) 
je odolnost do -35 °C a při poměru 
2:1 je odolnost do -50 °C.

Koncentrát chladící kapaliny. Vyzna-
čuje se vysokou výkonnosti. Kom-
pletní ochrana motoru po dobu 5 
let nebo po ujetí 150 000 km. Při 
poměru ředění 1:1 (koncentrát:voda) 
je odolnost do -35 °C a při poměru 
2:1 je odolnost do -50 °C.

Koncentrát chladící kapaliny. Vyzna-
čuje se vysokou výkonnosti. Kom-
pletní ochrana motoru po dobu 5 
let nebo po ujetí 150 000 km. Při 
poměru ředění 1:1 (koncentrát:voda) 
je odolnost do -35 °C a při poměru 
2:1 je odolnost do -50 °C.

Koncentrát chladící kapaliny. Vyzna-
čuje se vysokou výkonnosti. Kom-
pletní ochrana motoru po dobu 5 
let nebo po ujetí 150 000 km. Při 
poměru ředění 1:1 (koncentrát:voda) 
je odolnost do -35 °C a při poměru 
2:1 je odolnost do -50 °C.

ID: T215C
objem: 5000 ml
karton: 4 ks

ID: T215Z
objem: 5000 ml
karton: 4 ks

ID: T205N
objem: 5000 ml
karton: 4 ks

Modrá je novodobá univerzální 
kapalina do chladiče automobilu  
s vysokými parametry kvality. Revo-
luční receptura chladící kapliny byla 
oceněna v Bruselu, Ženevě i Soulu.

ID: T201N
objem: 1000 ml
karton: 12 ks

Modrá je novodobá univerzální 
kapalina do chladiče automobilu  
s vysokými parametry kvality. Revo-
luční receptura chladící kapliny byla 
oceněna v Bruselu, Ženevě i Soulu.

ID: T211N
objem: 1000 ml
karton: 12 ks

Koncentrát chladící kapaliny.  
Modrá je novodobá univerzální 
kapalina do chladiče automobilu  
s vysokými parametry kvality. Revo-
luční receptura chladící kapliny.

ID: T215N
objem: 5000 ml
karton: 4 ks

Koncentrát chladící kapaliny.  
Modrá je novodobá univerzální 
kapalina do chladiče automobilu  
s vysokými parametry kvality. Revo-
luční receptura chladící kapliny.
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K2 Kuler 1000 ml 
růžová
nemrznoucí kapalina 
do chladiče do -35°C

K2 Kuler 5000 ml 
růžová
nemrznoucí kapalina 
do chladiče do -35°C

K2 Kuler 1000 ml 
žlutá
nemrznoucí kapalina 
do chladiče do -35°C

K2 Kuler 5000 ml 
žlutá
nemrznoucí kapalina 
do chladiče do -35°C

K2 Kuler 1000 ml 
oranžová
nemrznoucí kapalina 
do chladiče do -35°C

K2 Kuler 5000 ml 
oranžová
nemrznoucí kapalina 
do chladiče do -35°C

ID: T201R
objem: 1000 ml
karton: 12 ks

ID: T201Y
objem: 1000 ml
karton:  12 ks

ID: T205R
objem: 5000 ml
karton: 4 ks

ID: T205Y
objem: 5000 ml
karton:  4 ks

ID: T205P
objem: 5000 ml
karton: 4 ks

ID: T201P
objem: 1000 ml
karton: 12 ks
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K2 DOT 4   500 ml
brzdová kapalina

K2 DOT 4   5 l
brzdová kapalina

K2 DOT 5.1   500 g
brzdová kapalina

BENADIT BA 01 
125 ml - aditivum 
nahrazující olovo

K2 Anti-Frost 50 ml
univerzální směs do paliva 
zabraňující usazování vody na dně 
nádrže

K2 DFA-39 DIesel 50 
ml přípravek proti zamrzá-
ní palivové soustavy

K2 DFA-39 DIesel 500 
ml přípravek proti zamrzá-
ní palivové soustavy

K2 Militec-1 Metal 
conditioner 250 ml
dodatek do oleje

K2 PSF 500 ml
regenerátor serva řízení

K2 Doktor Car Spec 
��� ml
aditivum do oleje

CARSO DOT 3
500 g
brzdová kapalina

ID: T380
objem: 250 ml
karton: 6 ks

100% syntetický přídavek do oleje 
vyroben s podporou nejpokrokovější 
technologie nanočástic. Neobsahu-
je žádné potenciálně škodlivé pev-
né elementy.

ID: O8PS0500
objem: 500 ml
karton: 12 ks

Vysoce kvalitní kapalina do posilo-
vače řízení. Díky použití vybraných 
základních olejů a obohacených pří-
sad chrání posilovač řízení před nad-
měrným opotřebením a prodlužuje 
jeho životnost. 

ID: T351
objem: 443 ml
karton: 12 ks

Produkt nové generace. Utěsňuje 
motor, snižuje nadbytečné spalo-
vání oleje a tím omezuje kouřivost 
z výfuku, zvyšuje kompresi, snižuje 
hlučnost motoru a prodlužuje jeho 
životnost.

ID: C713
objem: 500 g
karton: 12 ks

Vysoce jakostní brzdová kapalina 
pro motorová vozidla určená pro 
všechny druhy kotoučových a bub-
nových brzd. Bod varu nejméně  
240° C. Nejvyšší rozsah bezpečnos-
ti.

ID: T104
objem: 500 ml
karton: 12 ks

Plně syntetická brzdová kapalina 
používaná ve vysoce zatížených 
brzdových soustavách. Je určená na 
doplnění a výměnu v automobilech, 
které mají předepsané použití brz-
dové kapaliny DOT3, nebo DOT4.

ID: T114
objem: 5000 ml
karton: 4 ks

Plně syntetická brzdová kapalina 
používaná ve vysoce zatížených 
brzdových soustavách. Je určená na 
doplnění a výměnu v automobilech, 
které mají předepsané použití brz-
dové kapaliny DOT3, nebo DOT4.

ID: T105
objem: 500 g
karton: 12 ks

Vysoce jakostní brzdová kapalina 
pro motorová vozidla, určená pro 
všechny druhy kotoučových a bub-
nových brzd. Bod varu nejméně  
240° C.

ID: T300
objem: 500 ml
karton: 12 ks

Přípravek proti zamrzání palivové 
soustavy do -39 °C. Přípravek se 
preventivně používá proti oddělo-
váním parafinu v palivě, předchází 
oddělování krystalků parafinu a tím 
chrání palivový filtr před zanášením. 

ID: T313
objem: 50 ml
karton: 12 ks

Univerzální nemrznoucí směs do 
paliva. Zabraňuje usazování vody na 
dně nádrže a tím chrání palivo před 
zamrznutím. Výrobek vysoké kvality 
je vhodný do benzínových a dieselo-
vých motorů. 

ID: T310
objem: 50 ml
karton: 12 ks

Přípravek proti zamrzání palivové 
soustavy do -39 °C. Přípravek se 
preventivně používá proti oddělo-
váním parafinu v palivě, předchází 
oddělování krystalků parafinu a tím 
chrání palivový filtr před zanášením. 

ID: 0258
objem: 125 ml

Přísada do benzinu nahrazující olo-
vo k aktivní ochraně ventilových 
sedel motoru.

5 906534 007889

5 906534 000897
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K2 Texar 5W-30 
Fuel Economy 
Benzin, Diesel, LPG 1 l
motorový olej polosyntetický

K2 Texar 5W-30
Fuel Economy
Benzin, Diesel, LPG 5 l
motorový olej polosyntetický

K2 Texar 5W-30
Ultra 100 % Synthetic 
Benzin, Diesel, LPG 1 l
motorový olej syntetický

K2 Texar 5W-30
Ultra 100 % Synthetic 
Benzin, Diesel, LPG 5 l
motorový olej syntetický

K2 Texar 5W-40
Turbo Diesel 1 l
motorový olej syntetický

K2 Texar 5W-40
Turbo Diesel 5 l
motorový olej syntetický

K2 Texar 5W-40 
Synthetic 
Benzin, Diesel, LPG 1 l
motorový olej syntetický

K2 Texar 5W-40 
Synthetic 
Benzin, Diesel, LPG 5 l
motorový olej syntetický

K2 Texar 10W-40 
Turbo Diesel 1 l
motorový olej polosyntetický

K2 Texar 10W-40 
Turbo Diesel 5 l
motorový olej polosyntetický

K2 Texar 10W-40 
Benzin, Diesel, LPG 1 l
motorový olej polosyntetický

K2 Texar 10W-40 
Benzin, Diesel, LPG 5 l
motorový olej polosyntetický

ID: O24B0001
objem: 1 l
karton: 12 ks

Polosyntetický motorový olej pro 
dieslové, benzinové a LPG motory. 
Snižuje tření a chrání proti opo-
třebení. Splňuje nejnovější normy 
ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, MB 229.1, 
VW505.00

ID: O24B0005
objem: 5 l
karton: 4 ks

Polosyntetický motorový olej pro 
dieslové, benzinové a LPG motory. 
Snižuje tření a chrání proti opo-
třebení. Splňuje nejnovější normy 
ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, MB 229.1, 
VW505.00

ID: O24D0001
objem: 1 l
karton: 12 ks

Polosyntetický olej pro turbo 
dieslové motory, který snižuje tření  
a chrání proti opotřebení. Moderní 
motorový olej, vyrobený s využitím 
technologie a obchodu Nanotech 
PAO (polyalphaolefins).

ID: O24D0005
objem: 5 l
karton: 4 ks

Polosyntetický olej pro turbo 
dieslové motory, který snižuje tření  
a chrání proti opotřebení. Moderní 
motorový olej, vyrobený s využitím 
technologie a obchodu Nanotech 
PAO (polyalphaolefins).

ID: O33V0001
objem: 1 l
karton: 12 ks

ID: O33V0005
objem: 5 l

100 % syntetický motorový olej 
navržený a vyrobený za použití nej-
modernějších technologií „Nano-
tech“. Připraveno speciálně pro 
naftové motory - dieselové vstřiko-
vače.

100 % syntetický motorový olej 
navržený a vyrobený za použití nej-
modernějších technologií „Nano-
tech“. Připraveno speciálně pro 
naftové motory - dieselové vstřiko-
vače.

ID: O23B0001
objem: 1 l
karton: 12 ks

Polosyntetický motorový olej pro 
dieslové, benzinové a LPG motory. 
Snižuje spotřebu až o 5 %. Splňuje 
nejnovější normy API SL/CF (Ameri-
can Petroleum Institute)

ID: O23B0005
objem: 5 l
karton: 4 ks

Polosyntetický motorový olej pro 
dieslové, benzinové a LPG motory. 
Snižuje spotřebu až o 5 %. Splňuje 
nejnovější normy API SL/CF (Ameri-
can Petroleum Institute)

ID: O34B0001
objem: 1 l
karton: 12 ks

Plně syntetický motorový olej pro 
dieslové, benzinové a LPG motory. 
Je vysoce odolný proti oxidaci, snižuje 
spotřebu až o 2,5 % Splňuje nejnověj-
ší normy ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, 
MB 229.3, VW 502.00/505.00.

ID: O34B0005
objem: 5 l
karton: 4 ks

Plně syntetický motorový olej pro 
dieslové, benzinové a LPG motory. 
Je vysoce odolný proti oxidaci, snižuje 
spotřebu až o 2,5 % Splňuje nejnověj-
ší normy ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, 
MB 229.3, VW 502.00/505.00.

ID: O34D0001
objem: 1 l
karton: 12 ks

Plně syntetický olej pro turbo dieslo-
vé motory Je vysoce odolný vůči 
oxidaci, snižuje tření a chrání proti 
opotřebení. 100% syntetický olej, 
vyvinut a vyroben za použití nejno-
vějších technologií Nanotech.

Plně syntetický olej pro turbo dieslo-
vé motory Je vysoce odolný vůči oxi-
daci, snižuje tření a chrání proti opo-
třebení. 100% syntetický olej, vyvinut  
a vyroben za použití nejnovějších 
technologií Nanotech.

ID: O34D0005
objem: 5 l
karton: 4 ks
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K2 Texar 5W-40 Ultra
Benzin, Diesel, LPG 1 l
motorový olej syntetický

K2 Texar 5W-40 Ultra
Benzin, Diesel, LPG 5 l
motorový olej syntetický

K2 Texar 15W-40 
Turbo Diesel 1 l 
motorový olej minerální

K2 Texar 15W-40 
Turbo Diesel 5 l
motorový olej minerální

K2 Texar SAE 30 
�00 ml
motorový olej zahradní

K2 Texar 2T Stroke 
�00 ml motorový olej 
polosyntetický

K2 Texar 2T Stroke 
500 ml motorový olej 
polosyntetický

K2 Texar 10W-40 4T 
Stroke 1000 ml
motorový olej

K2 Texar 15W-40
Benzin, Diesel, LPG 1 l
motorový olej minerální

K2 Texar 15W-40 
Benzin, Diesel, LPG 5 l
motorový olej minerální

K2 MATIC 75W-90 1 l
syntetický převodový 
olej GL-5

ID: O8759001
objem: 1 l
karton: 12 ks

Perfektní vlastnosti proti opotřebení 
při širokém rozsahu teplot. Snižuje 
tření, a to zejména v zimním období, 
snižuje spotřebu paliva a prodlužuje 
životnost mechanismů.

ID: O14D0001
objem: 1 l
karton: 12 ks

ID: O14D0005
objem: 5 l
karton: 4 ks

ID: O14B0001
objem: 1 l
karton: 12 ks

ID: O14B0005
objem: 5 l
karton: 4 ks

Moderní motorový olej byl vyvinut  
s použitím nejmodernějších techno-
logií „NANOTECH“. Zvláštní přísady 
dokonale chrání motor proti opo-
třebení. 

Moderní motorový olej byl vyvinut  
s použitím nejmodernějších techno-
logií „NANOTECH“. Zvláštní přísady 
dokonale chrání motor proti opo-
třebení.

Moderní motorový olej byl vyvinut  
s použitím nejmodernějších techno-
logií „NANOTECH“. Speciální přísady 
molekul dokonale chrání motor proti 
opotřebení. Antioxidační, antikorozní.

Moderní motorový olej byl vyvinut  
s použitím nejmodernějších techno-
logií „NANOTECH“. Speciální přísady 
molekul dokonale chrání motor proti 
opotřebení. Antioxidační, antikorozní.

ID: O900010Z
objem: 100 ml
karton: 24 ks

Polosyntetický dvoutaktní olej. 
Určeno pro použití v automobilech, 
skútrech, motocyklech, řetězových 
pilách atd. Obsahuje syntetické roz-
pouštědlo pro usnadnění míchání 
oleje s palivem.

ID: O900050Z
objem: 500 ml
karton: 12 ks

ID: O9300006
objem: 600 ml
karton: 12 ks

Olej speciálně pro použití v moto-
rech sekaček, rotačních kultivátorů, 
malotraktorů, strojů pro čištění pod-
lah a podobných zařízení. Poskytuje 
dobré mazání a snižuje opotřebení 
motoru.

Polosyntetický dvoutaktní olej. 
Určeno pro použití v automobilech, 
skútrech, motocyklech, řetězových 
pilách atd. Obsahuje syntetické roz-
pouštědlo pro usnadnění míchání 
oleje s palivem.

Olej speciálně vyvinutý pro čtyřtakt-
ní motocykly, a to zejména při práci 
v extrémních podmínkách. Obsahuje 
nejkvalitnější syntetické základové 
oleje a přísady, které poskytují plnou 
ochranu všech prvků.

ID: O24M0001
objem: 1000 ml
karton: 12 ks

ID: O34V0001
objem: 1 l
karton: 12 ks

ID: O34V0005
objem: 5 l
karton: 4 ks
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K2 Silicone Black 21 g
silikon pro utěsnění čás-
ti motoru při montáži

K2 Silicone Black 85 g
silikon pro utěsnění čás-
ti motoru při montáži

K2 Silicone Black �00 g
silikon pro utěsnění čás-
ti motoru při montáži

K2 Silicone Grey
+350 °C 85 g
pro utěsnění mototorů

K2 Prolok High Type 
271    6 ml
fixátor šroubových spojů 
(červený)

K2 Prolok Medium
Type 243    6 ml
fixátor šroubových spojů 
(modrý)

K2 Anaerobní 
lepidlo 50 ml
fixátor šroubových spojů

K2 Silicone Red 21 g
silikon pro utěsnění čás-
ti motoru při montáži

K2 Silicone Red 85 g
silikon pro utěsnění čás-
ti motoru při montáži

K2 Silicone Red 300 g
silikon pro utěsnění čás-
ti motoru při montáži

ID: B210
objem: 85 g
karton: 12 ks

Vysoce kvalitní silikon, bezpečný 
pro lambda sondy, palubní počítače, 
splňuje požadavky výrobců auto-
mobilů. Nahrazuje tradiční korkové, 
papírové, filcové, azbestové i gumo-
vé těsnění.

Silikon bezpečný pro lambda sondy, 
palubní počítače, splňuje požadavky 
výrobců automobilů (O.E.M. – Original 
Equipment Manufacturer). Nahrazu-
je tradiční korkové, papírové, filcové, 
azbestové i gumové těsnění.

ID: B200
objem: 300 g
karton: 15 ks

Vysoce kvalitní silikon, bezpečný 
pro lambda sondy, palubní počítače, 
splňuje požadavky výrobců auto-
mobilů. Nahrazuje tradiční korkové, 
papírové, filcové, azbestové i gumo-
vé těsnění.

ID: B2400
objem: 85 g
karton: 12 ks

ID: B230
objem: 300 g
karton: 15 ks

Silikon bezpečný pro lambda sondy, 
palubní počítače, splňuje požadav-
ky výrobců automobilů. Nahrazuje 
tradiční korkové, papírové, filcové, 
azbestové i gumové těsnění.

Vysoce kvalitní šedý silikon snese 
teploty až do výše + 350 °C. Nahra-
zuje O.E.M. Silikonové těsnicí mate-
riály. Speciální SENSOR SAFE vzorec 
nepoškozuje lambda senzory.

ID: B151
objem: 6 ml
karton: 12 ks

Fixátor šroubových spojů pro střední 
pevnost závitů. Prostředek se vytvr-
zuje v kontaktu s kovovými částmi 
bez přístupu vzduchu. Chrání proti 
uvolnění šroubových spojů a korozi.

ID: B150
objem: 6 ml
karton: 12 ks

Fixátor šroubových spojů pro střední 
pevnost závitů. Prostředek se vytvr-
zuje v kontaktu s kovovými částmi 
bez přístupu vzduchu. Chrání proti 
uvolnění šroubových spojů a korozi.

ID: B250
objem: 85 g
karton: 12 ks

Spojování šroubů slabou sílou. 
Umožňuje demontáž při použi-
tí standartního nářadí. Zabraňuje 
vytváření vůle spojů vystavených 
menším vibracím.

ID: W22435
objem: 50 ml
karton: 6 ks

ID: B2150
objem: 21 g
karton: 24 ks

Vysoce kvalitní silikon, bezpečný 
pro lambda sondy, palubní počítače, 
splňuje požadavky výrobců auto-
mobilů. Nahrazuje tradiční korkové, 
papírové, filcové, azbestové i gumo-
vé těsnění.

Vysoce kvalitní silikon, bezpečný 
pro lambda sondy, palubní počítače, 
splňuje požadavky výrobců auto-
mobilů. Nahrazuje tradiční korkové, 
papírové, filcové, azbestové i gumo-
vé těsnění.

ID: B2450
objem: 21 g
karton: 24 ks
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K� Mega Mirror � ml
lepidlo zpětného zrcátka

K2 Autoband 5x 300 cm
páska na opravu tlako-
vých hadic

K2 Bandex 5 x 100 cm
páska na ochranu 
výfuku

K2 Lenso 4,8 x 150 cm 
červená opravná páska 
pro opravu světel

K2 Mefix 140 g
pasta na montáž výfuku

K2 Copper Grease 20 ml
měděné mazivo pro 
tepelně namáhané spoje

K2 Mega Tank 28 g 
kit na opravu palivové 
nádrže

K2 Bondix 3 g
sekundové lepidlo

K2 Bondix Plus 10 g
sekundové lepidlo

Lepidlo na vnitřní zpětná zrcád-
ka. Obsahuje: podklad (průsvitná 
nádobka s tekutinou), lepidlo (plas-
tová tubička).

ID: B110
objem: 6 ml
karton:  24 ks

ID: B300
5 × 300 cm
karton: 12 ks

Vysoce kvalitní samolepící páska, 
která je zesílená tkaninovým nosi-
čem, vyniká vysokou přilnavostí a 
odolností vůči vodě a tahu. Pro oka-
mžité opravy prasklých hadic a tru-
bek i s tlakovou vodou, různé opravy 
tkanin, fólií apod.

ID: B305
5 × 100 cm
karton: 12 ks

Páska pro opravu tlumiče a potrubí 
výfukového systému poškozených 
korozí či mechanicky – díry, prask-
liny... Odolává vysokým teplotám 
výfukových plynů.

ID: B342
4,8 × 150 cm
karton: 6 ks

Velmi pevná samolepící fólie odolá-
vající povětrnostním vlivům po celý 
rok. Vhodná na opravu prasklin i při-
chycení zcela volných úlomků plas-
tových světlometů.

Tepelná odolnost do 700 °C. Ideál-
ní pro rychlou, dlouhotrvající a ply-
notěsnou montáž výfuků, tlumičů 
výfuku apod.: zabraňuje korozí výfu-
ku; výměna výfuku je jednodušší;  
jednoduché a bezpečné použití.

ID: B306
objem: 140 g
karton: 12 ks

ID: B401
objem: 20 ml
karton: 24 ks

Vysokoteplotní měděné mazivo 
trvale chrání kovové povrchy před 
zadřením a korozí s ohledem na 
snadnou demontáž.

ID: B167
objem: 28 g
karton: 12 ks

Průmyslový epoxidový tmel pro 
okamžité opravy palivových nádrží, 
chladičů a dalších prvků bez demon-
táže. Okamžitě zacelí všechny typy 
děr, trhlin a prasklin. Odolný vůči 
vodě, čisticím prostředkům.

ID: B101
objem: 10 g
karton: 10 ks

Jednosložkové lepidlo vysoké kvality, 
které vytváří čisté spojení hladkých  
i porézních povrchů, nevyžaduje 
míchání ani ohřívání. Neobsahuje 
žádné ředidlo, má nízkou hladinu 
toxických látek, mírný zápach a není 
hořlavé. 

Jednosložkové lepidlo vysoké kvali-
ty, které vytváří čisté spojení hlad-
kých i porézních povrchů, nevyžadu-
je míchání ani ohřívání. Neobsahuje 
žádné ředidlo, má nízkou hladinu 
toxických látek, mírný zápach a není 
hořlavé.

ID: EB100
objem: 3 g
plato: 12 ks
karton: 24 ks

odběr pouze po 12 ks
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K2 Diper
mycí prostředek

K2 Express 5 l
šampon bez vosku

K2 Express Plus 5 l
šampon s voskem

K2 Active Foam 5 kg
vysoce pěnící produkt 
pro mytí vozidel

K2 Akra 5 kg
čistič motoru

K2 Alot 5 kg
čistič kol a ráfků

K2 Artus 5 kg
čistič plastu

K2 Bold 5 l
prostředek na ošetření 
pneu

ID: K135
objem: 5 l
ředění: 1:100-200
karton: 4 ks

Vysoce efektivní, super koncent-
rovaný autošampon. Velmi rychle  
a účinně odstraňuje všechny nečis-
toty i od hmyzu a smůly. Vhodné pro 
všechny typy barev, včetně metalí-
zy.

Neobyčejně účinný šampón, čistí  
a likviduje nečistoty a taktéž znečiš-
tění pocházející od hmyzu a smůly. 
Díky obsahu přírodního vosku Car-
nauba zajišťuje zářivý lesk a chrání 
před vznikem drobných puklinek.

ID: M190
objem: 5 l
karton: 4 ks

Vhodný produkt na obnovu a čiště-
ní pneumatik. Díky obsahu speciál-
ních silikonových polymérů získáte 
neobvykle silný lesk. Zabezpečuje 
dlouhotrvající ochranu před vybled-
nutím a popraskáním. 

Vysoce pěnící produkt pro čištění 
všech druhů laků, umělohmotných 
částí a dalších povrchů vozidla. 
Vhodný k použití při automatickém  
a ručním mytí automobilů.

ID: K145
objem: 5 l
ředění: 1:100-200
karton: 4 ks

ID: K175
objem: 5 kg
karton: 4 ks

Mimořádně účinný přípravek na 
umývání motorů, nářadí, podlah, 
odstraňuje usazeniny od soli a jiné 
nečistoty. Speciální složení příprav-
ku AKRA nepoškozuje životní pro-
středí.

ID: M230
objem: 5 kg
ředění: 1:15-25
karton: 4 ks

Efektivní koncentrát pro čištění  
a údržbu umělých hmot jako jsou 
plasty, guma, linoleum, umělá kůže. 
Odstraňuje tuhé skvrny dokonce  
i z těžce zničených a poškrábaných 
povrchů.

Mycí prostředek se dvěma kompo-
nenty k odstranění silného zne-
čištění. Má báječné odmašťovací 
vlastnosti a velmi širokou použitel-
nost. Rychle a efektivně odstraňuje 
nejvíce ulpělou špínu u plátěných 
povrchů, kamionů, dodávek, ciste-
ren, vlaků, podvozků, kol.

ID: M156
objem: 5 kg
ředění: 1:20-30
karton: 4 ks

Mycí prostředek na kola a ráfky pro 
odstranění nejvážnějších nečistot. 
Alkalický čisticí prostředek podle 
speciálního návodu, pro dobře zná-
mé čištění ocelových rámů a rámů z 
lehkých slitin.

ID: M122
objem: 5 kg
ředění: 1:10
karton: 4 ks

ID: M100
objem: 5 kg
ředění: 1:10-20
karton: 4 ks
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K2 Roton 5 l
čistič disků kol

K2 Lotar 5 kg
čístí koberce a tkaniny

K2 Tapis 5 l 
univerzální čistič textilií

K2 Molt 20 kg
hydro leštící vosk

K2 Nuta 5l
čistič skel

K2 Paxa 20 kg
odstraňuje zbytky 
hmyzu a jiná znečištění

K2 Sambo 20 kg
vysoce koncentrovaná aktiv-
ní pěna s příjemnou vůní

Čistí všechny druhy tkanin, jedná se o nízko pěnící výrobek k čištění automo-
bilových potahů a velurových tkanin. Obzvláště se hodí při používání čistících 
zařízení (vysavač na praní koberců), které nejdříve kapalinu nanášejí a vzápě-
tí ji nasávají. LOTAR si výtečně poradí i s mastnotami a zaschlou špínou. Beze 
stop na černých materiálech, výtečná mísitelnost s vodou. Nezanechává po 
sobě stopy ani skvrny, a to i na nejhůře čistitelných černých potazích, kterým 
navíc vrací jejich přirozenou barvu. Neutralizuje nepříjemné zápachy.

K2 Polo Protectant 5 l
palubní péče

K2Turbo Truck
profesionální čistič na kamiony

503,50 Kč

ID: M171
objem: 5 l
karton: 4 ks

Péče o přístrojovou desku. Nano-
molekuly vstupují velmi hluboko do 
struktury materiálů a extrahují jejich 
skutečnou barvu a lesk. Zároveň 
ochraňují před špínou a prachem.

ID: M220
objem: 20 kg
ředění: 1:8-15

Účinně odstraňuje hmyz a stopy po 
něm, výměšky z rostlin, ptačí trus, 
zbytky po spáleném palivu, smolu. 
Obsahuje speciální prostředek, který 
bleskově rozpouští enzymy hmyzu - 
bílkoviny.

ID: M253
objem: 20 kg
ředění: 1:40

Vosk, který vysychá beze stop na 
předních sklech a oknech. Schnoucí 
vosk pro mytí s pozitivním větráním 
a pro manuální mytí s odstraňo-
váním vodou, za použití tekutých 
odstraňovačů. 

ID: G165
objem: 5 l
karton: 4 ks

Kapalina na mytí disků. K2 ROTON 
neobyčejně odstraňuje a proniká do 
neústupné nečistoty, včetně kalů 
z brzdových destiček a z prašných 
cest. V době rozpuštění nečistot (3 
až 4 min.) mění K2 ROTON barvu na 
tmavě červenou.

ID: K505
objem: 5 l
karton: 4 ks

Produkt pro čištění čelních skel, 
lancet a jiných skel, plastů a lami-
nátových povrchů. Bezpečné pro 
lak.  Zanechává povrch čistý a beze 
šmouh. Ochraňuje před prachem  
a usnadňuje čištění. 

ID: M181
objem: 5 kg
ředění: 1:10-15
karton: 4 ks

Odstraňuje rychle a efektivně  
i tu nejnáročnější špínu z plátě-
ných povrchů kamionů, dodáv-
kových vozů, cisteren, autobusů, 
nádražních vagónů, podvozků, 
kol, hliníkových částí, podlaho-
vých krytin, dílenského nářadí. 
Může být použit ve formě pěny 
nebo nízko-tlakového spreje.

ID: M143
objem: 5 kg
karton: 4 ks

ID: M142
objem: 20 kg

Vysoce koncentrovaná aktivní pěna 
s příjemnou vůní Při použití kompre-
sové pistole vytváří velké množství 
husté pěny s konzistencí šlehačky. 
To zaručuje výjimečný vizuální efekt 
během mytí. 

ID: M212
objem: 20 kg
ředění: 1:10-20

ID: M126
objem: 5 l
ředění: 1:10-15
karton: 4 ks

Přípravek je velmi efektivní, multi-
funkční pěna na čištění potahů.

ředění: 1:20-30
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Nigrin Klimaanlagen-
Desinfektion 150 ml
dezinfikuje klimatizační 
systém a interiér vozu

Nigrin Cockpit Spray 400 ml
pěnový kokpit sprej

Green apple
ID: 74155

Neutral
ID: 74156

Ocean
ID: 74158

Vanilla
ID: 74062

Nigrin Lader-Pflege 
�00 ml
péče o kůži

Nigrin Aktivschaum-
Reiniger 500 ml
aktivní čistící pěna 
na textil, okna a plasty

Nigrin Vignetten- und 
Kleber- Entferner 8 ml
sprej na odstranění 
dálniční známky

Nigrin Gummi 
Pflegespray 300 ml
přípravek na ošetření 
gumových částí

Nigrin Gummi 
Pflege 75 ml - přípravek 
a aplikační houbička na ošet-
ření gumových částí

Nigrin Cockpit 
Quick-Shine 
čistící houbička s emulzí na 
plastové a kožené povrchy

Nigrin Display 
Reiniger 75 ml- 
čistič gps displejů 
a lcd monitorů

ID: 73923
objem: 75 ml
karton: 16 ks

Nezanechává šmouhy a důkladné 
čistí: Vhodné pro navigační systé-
my, rádiové displeje, displeje mobil-
ních telefonů, LCD a TFT displeje. 
Odstraňuje otisky prstů, prach a 
zbytky mastnoty.

ID: 74185
objem: 8 ml
karton: 12 ks

účinný přípravek na odstranení dál-
níčních námek a zbytku lepidel z 
okna automobilu. Snadné a rychlé 
použití.

ID: 74056
objem: 300 ml
karton: 12 ks

Konzervace a ochrana gumových 
těsnění automobilu. Díky řepkovému 
oleji dokonale impregnuje gumová 
těsnění, která jsou opět pružná  
a vláčná a plní svoji těsnící funkci.

ID: 74653
objem: 75 ml
karton: 20 ks

Přípravek a aplikační houbička na 
ošetření gumových částí. Konzervace 
a ochrana gumových těsnění auto-
mobilu. Díky řepkovému oleji doko-
nale impregnuje gumová těsnění, 
která jsou opět pružná a vláčná.

ID: 74186
karton: 6 ks

Silikonová houbička zaručuje 
dlouhodobý lesk palubní desky, 
kožených a plastových povrchů.  
S příjemnou vůní citrusů. Bezbarvá  
s matným hedvábným leskem. 
Vhodná pro všechny barvy.

ID: 74199
objem: 150 ml
karton: 6 ks

Účinně a samočinně za pouhých 10 
minut dezinfikuje klimatizační sys-
tém a interiér vašeho vozidla.

Pěnový kokpit sprej čistí a regeneruje plasty.

ID: 73893
objem: 300 ml
karton: 6 ks

Intenzivní emulze s ochranou proti 
UV záření, pomáhá zachovat kůži 
hladkou. Nabízí jemné čištění, účin-
nou údržbu a dlouhodobou ochranu. 
Přírodní oleje a vosky.

objem: 400 ml
karton: 6 ks

ID: 74188
objem: 500 ml
karton: 6 ks

Pěna na odstraňování nečistot z 
plastů, polstrovaného nábytku, tex-
tilií a umělé kůže. Snadno a pečlivě 
čistí i velmi znečištěná místa.
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Nigrin Auspuff-
Bandage 200 g
výfukový tmel 
a skelná textilie 100 cm

Nigrin Auspuff-
Kitt �00 g
přípravek pro opravu výfuku

Nigrin Auspuff- 
Montagepaste 150 g
pasta na montáž výfuku

Nigrin špachtle na 
opravu karosérie 4 
velikosti

Nigrin Batterie-
Polfett 50 g
mazivo na svorky 
autobaterie

Nigrin Kupfer Paste 
�00 g
měděná pasta

Nigrin Mehrzweck-
Fett 250 ml
víceúčelový tuk

Nigrin Teer- und Bau-
mharz Entferner 250 ml
odstraňovač asfaltu 
a pryskyřice

Nigrin Rost-Umwan-
dler �00 ml
odstraňovač rzi

Nigrin Hochleistungs-
Rostlöser 400 ml
odrezovač

Nigrin Kalt-
Reiniger 500 ml
studený čistič

ID: 74023
objem: 250 ml
karton: 6 ks

Odstraňovač asfaltu a pryskyřice. 
Účinně a přitom šetrně odstraňuje  
i ty nejodolnější skvrny: samočinný  
a rychle působící. Z lakovaných povr-
chů odstraňuje skvrny od pryskyřice, 

ID: 74032
objem: 200 ml
karton: 10 ks

Měděná pasta odolná vůči teplu, soli, 
vodě, louhům a kyselinám. Vyčistí 
vysoce korozní a teplem namáhané 
díly. Usnadňuje demontáž.

ID: 72260
objem: 100 g
karton: 10 ks

Samočinný, redukuje a rozpouští rez. 
Zabraňuje nové tvorbě rzi. Pracuje 
spolehlivě a chová se jako meziope-
rační základní nátěr pro další tmel  
a práce

ID: 74071
objem: 200 g
karton: 6 ks

ID: 74070
objem: 200 g
karton: 6 ks

Přípravek pro opravu výfuku, žáru-
vzdorný přibližně do 500° C.

ID: 74089
objem: 150 g
karton: 6 ks

Ideální pro rychlou, dlouhotrvající  
a plynotěsnou montáž výfuků, tlu-
mičů výfuku apod. Zabraňuje korozí 
výfuku. Tepelná odolnost do 700° C.

ID: 72265
objem: 50 g
karton: 6 ks

Mazivo na svorky autobaterie. 
Použitelný od -30° C až do 85° C 
Zajišťuje trvalou bezpečnost kon-
taktů. Zamezuje vzniku bludných 
proudů. Chrání před korozí a oxidací

ID: 74145
objem: 250 ml
karton: 6 ks

Snižuje extrémně opotřebování.
Maže dlouhodobě části motorů  
a strojů, obzvláště rychloběžná vál-
cová a kluzná ložiska.  Chrání před 
korozí a předčasným stárnutím. 

ID: 72271
objem: 400 ml
karton: 6 ks

Hybrid formule kombinuje vlastnosti 
několika přírodních materiálů, expo-
nenciálně zvyšuje účinnost čištění, 
která vám zajistí více výkonu.

Bandáž 100 × 6 cm. Tmel odolný do 
cca 650° C. Dlouhodobě a spolehli-
vě utěsní trhliny a praskliny výfuku a 
výfukového potrubí. 

ID: 21014
4 ks

ID: 74291
objem: 500 ml
karton: 6 ks

Vysoce účinný čistič s okamžitým 
účinkem. Snadno čistí, odmašťuje a 
chrání všechny druhy kovových dílů 
vozidel, jízdních kol a jiných strojů.
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Nigrin Hartwachs-
Lackschutz 300 ml
ochrana laku z tvrdého vosku

Nigrin Hatwachs- 
Politur 300 ml
leštěnka z tvrdého vosku

Nigrin Metall-Pflege 
�00 ml
péče o nelakované kovy

Nigrin Reinigungs-
Politur 300 ml
ochranná a čistící leštěnka

Nigrin Scheiben-
Politur 300 ml
čistič skel

Nigrin Nanotec Felgen 
Versiegelung 300 ml
Ochrana disků kol

Ningrin Graphit-
Spray 100 ml
grafitové mazivo

Nigrin Stoβstangen-
Schwarz 200 ml
barvící a ochranná čerň

Nigrin Metall-
Politurpaste 75 ml
leštěnka na kov

Nigrin Reifen-Glanz                  
und  Pflege 500 ml 
lesk a konzervant 
na pneu

ID: 72254
objem: 100 ml
karton: 10 ks

Mazadlo nabízí vysokou grafito-
vou jemnost, bez tuku a bez zápa-
chu. Grafitová přísada snižuje tření 
a dodává mazadlu pohotovostní 
vlastnosti. Je soudržné, odolné vůči 
oxidaci a oděru.

ID: 72942
objem: 300 ml
karton: 4 ks

Pro nové, nebo předem naleštěné 
laky, dlouhodobá ochrana až po 
dobu 6 měsíců, třpytivý efekt nepo-
stradatelný pro udržení hodnoty 
laku.

ID: 72941
objem: 300 ml
karton: 4 ks

Pro lehce matné, nelesklé laky 2 v 1 
– účinek redukuje náklady na ošet-
ření. Čistí, vyhlazuje a konzervuje 
účinně matné laky pouze v jednom 
pracovním úkonu.

ID: 72982
objem: 300 ml
karton: 4 ks

Chrání všechny nelakované kovy, 
jako jsou chrom, hliník nebo nere-
zová ocel proti korozi a odpuzuje 
nečistoty. Chrání všechny holé, ještě 
nenatřené kovové plochy na vozi-
dle.

ID: 72940
objem: 300 ml
karton: 4 ks

Pro nelesklé, silně zašlé laky, vhod-
ná k předčištění laku tvrdým vos-
kem. Vyhlazuje, čistí a leští mikro-
brusnými (abrazivními) částicemi 
staré a nelesklé laky.

ID: 73917
objem: 250 ml
karton: 4 ks

Nano částice dokonale vyčistí vaše 
sklo do hloubky a zaplní a zabrou-
sí mikro-nerovnosti skla. Získáte 
dokonale hladké sklo. Výrazně zlep-
šuje chod stěračů.

ID: 74048
objem: 200 ml
karton: 6 ks

Barví a ochraňuje nenalakované 
nárazníky a umělohmotné ozdobné 
lišty ve venkovním prostoru. Ošet-
řuje černé a antracitově barevné 
umělohmotné venkovní díly. Nabízí 
dlouhodobou ochranu ploch.

ID: 73904
objem: 300 ml
karton: 4 ks

Trvalý zcela nový vzhled Vašich dis-
ků kol. Vhodné na všechny hliníko-
vé, ocelové, pochromované a leště-
né disky kol.

Čistič který intenzivně pečuje o hod-
notu vašeho auta a jeho zánovní 
vzhled, neboť ochraňuje pneumatiky 
před předčasným stárnutím. Vytváří 
dlouhotrvající UV ochranné,vodě  
a nečistotám odolné nalakování

ID: 73896
objem: 500 ml
karton: 6 ks

Zaručuje brilantní vysoký lesk. 
Odstraňuje škrábance, rez a rozjas-
ňuje metalické povrchy. Čistí, leští 
a konzervuje, odstraňuje korozi a 
dodává kovu oslnivý lesk. Chrání 
před opětovnými nánosy a rzí.

ID: 74028
objem: 75 ml
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Nigrin Bremsen- und 
Teile-Reiniger 500 ml 
čistič na brzdy a díly

Nigrin Kontakt-
Spray 250 ml
aerosolový sprej pro údržbu 
elektrických zařízení

Nigrin Kupfer-
Spray 500 ml
měděný sprej

Nigrin Motor- und 
Maschinen- Reiniger 
250 ml 
čistič motorů a strojů

Nigrin Kühler-
Dicht 250 ml
těsnění pro chladič

Nigrin Starthilfe-
Spray 200 ml
startovací sprej

Nigrin Silikon-
Gleitspray 200 ml
silikonový klouzavý sprej

Nigrin Silikon-
Gleitspray 500 ml 
silikonový klouzavý sprej

Nigrin 
Multi-Öl 400 ml
hybridní multi olej

Nigrin 
Multi-Öl 250 ml
hybridní multi olej

Nigrin MoS� 
Schmiermittel 250 ml
grafitové mazivo

Nigrin MoS�-Graphit 
Schmiermittel 400 ml
grafitové mazivo

Čistí a odmašťuje brzdy, spojky, pře-
vodovky, karburátory, plynové pum-
py a jiné části vozidla. Díky speciál-
ním rozpouštědlům odstraňuje i ty 
nejodolnější skvrny od oleje, dehtu, 
hydraulické kapaliny, pryskyřice, atd.

ID: 74057
objem: 500 ml
karton: 6 ks

ID: 74031
objem: 250 ml
karton: 6 ks

Aerosolový sprej pro údržbu elek-
trických zařízení. Odstraňuje selhá-
ní způsobené vlhkostí ve vnitřním 
elektrickém systému. Speciální vodu 
odpuzující výrobek pro auto a jízdní 
kolo.

ID: 72261
objem: 500 ml
karton: 6 ks

Brání korozi, usnadňuje demontáž 
kovových částí. Je odolný vůči vodě, 
soli, teplu (účinný do teploty až 
1000° C) a kyselinám.

ID: 74178
objem: 250 ml
karton: 6 ks

Je rychlým a dlouhotrvajícím řešení 
pro všechny druhy oprav chladících 
systémů. Těsní malé vlasové trhli-
ny bez zhoršení funkčnosti vodních 
čerpadel a ventilátorů. Obsahuje 
antikorozní látky.

Čistič vhodný pro motor, pře-
vodovku a strojní částí. Snadno  
a důkladně odstraňuje i ty nejodol-
nější skvrny od olejů a maziv. Čistí  
a chrání motory. Vytváří průhlednou 
ochrannou fólií.

ID: 74029
objem: 250 ml
karton: 6 ks

Hybridní olej spojuje pozitivní vlast-
nosti několika složek v jednom pro-
duktu. Rozpouští rez, zanechává 
dlouhotrvající ochranný film, který 
chrání kovy před předčasným stár-
nutím, odstraňuje vlhkost z elektric-
kých spojů.

ID: 72221
objem: 400 ml
karton: 6 ks

ID: 72220
objem: 250 ml
karton: 6 ks

Účinný přípravek, trvale chrání pro-
ti korozi a promazává mechanické 
části. Vhodný pro spoje centrálního 
zamykání, šrouby pružiny atd. Čistí  
a chrání  kovy, zabraňuje jejich před-
časnému stárnutí. 

ID: 74194
objem: 250 ml
karton: 6 ks

Maže veškeré mechanické spoje –  
i při zatížení.Extrémně dlouhá doba 
působení a vynikající promazání 
kovových podkladů.

ID: 72230
objem: 400 ml
karton: 6 ks

Maže všechny mechanické spoje 
i při nejvyšší zátěži. Efektivní i po 
extrémně dlouhé době. Má vynikají-
cí mazací vlastnosti kovových povr-
chů. Odpuzuje vodu.

ID: 74039
objem: 200 ml
karton: 6 ks

Skládá se z kombinací plně syntetic-
kých speciálních silikonů, které mají 
zcela nové mazací vlastnosti. Účinně 
maže, čistí, chrání plasty, dřevo, gumu 
a kovy. Poskytuje trvalou ochranu 
povrchu po dobu až 12 měsíců.

Silikonový sprej kombinuje vlast-
nosti několika přírodních materiálů, 
exponenciálně zvyšuje efektivitu 
výkonu. Účinně maže, čistí a chrání 
plasty, dřevo, gumu.

ID: 72241
objem: 500 ml
karton: 6 ks

ID: 74040
objem: 200 ml
karton: 6 ks

Účinná a rychlá pomoc při problé-
mech se startováním. Zvyšuje hoř-
lavost směsi paliva se vzduchem  
v  chladném a mokrém počasí.
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Nigrin Technischer 
Reiniger 500 ml
čistič pro motocykly

Nigrin Technischer 
Reiniger 1000 ml 
čistící gel na motocykly 
(náplň)

Nigrin Ketten-
Reiniger 500 ml 
čistič na řetězy

Nigrin Ketten-
Sprühfett 400 ml
mazivo ve spreji na řetězy 
motocyklů

Nigrin 
Reparatur-Box 250 g
box na opravu karoserie

Nigrin Glasfaser-
Spachtel 250 g
tmel se skelným vláknem

Nigrin 
Fein-Spachtel 250 g
vyhlazovací tmel

Nigrin 
Kombi-Spachtel 100 g
vyhlazovací tmel

ID: 74120
objem: 500 ml
karton: 6 ks

Ideální pro materiály, které jsou spe-
cifické pro motocykly. Odstraňuje 
odolné skvrny, oleje, tuky, pryskyři-
ce, hmyz. Zcela bez kyselin. Snadné 
a bezpečné použití

ID: 74121
objem: 1000 ml
karton: 6 ks

Čistící gel na motocykly – náhradní 
náplň.

Čistící rostředek na řetěz motocy-
klu. Vhodné pro O, Z a X-kroužko-
vé řetězy. Odstraňuje mastnotu  
a špínu zachycenou v řetězu. Zlep-
šuje hladký chod motocyklového 
řetězu.

ID: 73889
objem: 500 ml
karton: 6 ks

ID: 73888
objem: 400 ml
karton: 6 ks

Mazivo ve spreji na řetězy motocy-
klů. Vhodné pro O, Z a X-kroužkové 
řetězy. Maže všechny motocyklové 
řetězy a účinně je chrání proti opo-
třebení a korozi.

Výrobek je ideální pro opravy defor-
mací, zrezivění, puklin a děr. Elastic-
ký a odolný vůči vibracím. Zaručuje 
optimální pevnost. Obsahuje tkani-
nu, polyester-pryskyřici a vytvrzo-
vač, vše co potřebujete na opravu 
menších deformací, trhlin, děr...

ID: 74970
objem: 250 g
karton: 6 ks

Výrobek je vhodný na opravu drob-
nějších deformací, děr a trhlin na 
karoserii. Je elastický a odolný vůči 
vibracím a chvění. Je vhodný pro 
všechny podklady. Je speciální směs 
z vysoce kvalitního, elastického 
polyesteru a skelného vlákna.

ID: 74959
objem: 250 g
karton: 6 ks

NIGRIN Vyhlazující tmel tvrdne bez 
popraskání, vyhlazuje škrábance a 
drobné nerovnosti a je vhodný pro 
dodatečné ošetření již dříve tme-
lených míst. Zanechává dokonale 
hladký povrch bez pórů. Rychle tvrd-
noucí dvousložkový tmel.

ID: 74950
objem: 250 g
karton: 6 ks

Vyhlazuje škrábance a drobné 
nerovnosti. Je vhodný pro dodateč-
né ošetření již dříve tmelených míst. 
Odstraňuje snadno stopy broušení a 
póry. Jednoduše se používá a brousí. 
Je použitelný i bez přidání vytvrzo-
vače.

ID: 74965
objem: 100 g
karton: 10 ks

4 008153 749704 4 008153 749599 4 008153 749506 4 008153 749650

zahrnuje
5 g vytvrzovače

zahrnuje
5 g vytvrzovače

zahrnuje
5 g vytvrzovače
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Versachem Flowable 
Silicone 45 g
silikonové lepidlo na skla, 
těsnění a reflektory

Versachem Metal Grin-
ding Compound 42,5 g
pasta na zabrušování ventilů

Versachem Steel 
Weld Epoxy 25 ml
profesionální dvousložkové 
lepidlo na kovy

Versachem Plastic 
Welding 25 ml
profesionální dvousložkové 
lepidlo na plasty

Versachem Silicone 
Gasket Maker 85 g
silikonové těsnění -70 °C 
až 315 °C

Versachem Titanium 
Epoxy System 25 ml
dvousložkové lepidlo na 
hlíník a kovy

Versachem 5 Minute 
Epoxy Gel 25 ml 
lepidlo na textil, kov, 
plast a gumu

Versachem Clear 
Weld Epoxy 25 ml
čiré lepidlo na keramiku, 
beton, textil, sklo a kov

Versachem Red 
Silicone 85 g
vysoce odolný silikon 
červený -73 °C až 343 °C

Versachem Black 
Silicone 85 g
vysoce odolný silikon 
černý -73 °C až 315 °C

Versachem Blue 
Silicone 85 g
vysoce odolný silikon 
modrý -73 °C až 315 °C

ID: DV750
objem: 45 g
karton: 12 ks

Speciální tekutý čirý silikon je přípra-
vek na bezpečné utěsnění autoskel 
a světel. Samovolně proniká do 
nejmenších sklulinek a prasklin, 
odolává vibracím a povětrnostním 
vlivům.

ID: DV132
objem: 42,5 g
karton: 12 ks

Pasta na zabrušování, leštění a lapo-
vání. Dvousložkový výrobek (jemná a 
hrubá pasta) na finální úpravu kovo-
vých ploch. Vhodný na rychlou a spo-
lehlivou opravu, odolný proti otře-
sům, vlhkosti a vysokým teplotám.

ID: DV477
objem: 25 ml
karton: 12 ks

Lepidlo na velmi pevné spojení 
ploch z veškerých kovů, opravy a 
vyplňování prasklin a nerovností. 
Obsahuje kovové mikročástice a po 
vytvrzení lze spoj mechanicky opra-
covávat jako kov.

ID: DV478
objem: 25 ml
karton: 12 ks

Lepidlo na velmi pevné spojení ploch 
z téměř všech plastů, keramiky, skla, 
sklolaminátu, kovů. Zdvojený apli-
kátor je zárukou správného, stejno-
měrného dávkování obou složek.

Výceúčelový těsnící tmel na bázi sili-
konu dokáže plně nahradit veškerá 
pevná těsnění nebo se dá použít 
pro jejich dotěsnění.Je vhodný na 
spojení ploch z kovu a plastu, neu-
trální vůči všem materiálům.

ID: DV730
objem: 85 ml
karton: 12 ks

Díky obsahu částic titanu dosahují 
spoje vysoké pevnosti. Lepí barevné 
kovy, hliník a všechny kovy. Tuhne 
po 5 minutách. Po 1 hodině lze s 
předmětem pohybovat.

ID: DV479
objem: 25 ml
karton: 12 ks

ID: DV465
objem: 25 ml
karton: 12 ks

Nestékavé lepidlo, vhodné zejména 
na spojení svislých ploch z textilu, 
kovu, plastu, gumy. Ideální na rychlé 
uchycení různých emblémů, štítků, 
jmenovek atd. Má vysokou plnící 
schopnost-spolehlivě tuhne.

ID: DV476
objem: 25 ml
karton: 12 ks

Lepidlo na velmi pevné spojení 
ploch z materiálů jako textil, kera-
mika, sklo, kov nebo beton. Lépe 
odolává působení provozních kapa-
lin automobilu a slabě koncentrova-
ných chemikálií.

ID: DV653
objem: 85 g
karton: 12 ks

Výceúčelový těsnící tmel na bázi sili-
konu dokáže plně nahradit veškerá 
pevná těsnění nebo se dá použít 
pro jejich dotěsnění. Je vhodný na 
spojení ploch z kovu a plastu, neu-
trální vůči všem materiálům

ID: DV273
objem: 85 g
karton: 12 ks

Výceúčelový těsnící tmel na bázi sili-
konu dokáže plně nahradit veškerá 
pevná těsnění nebo se dá použít pro 
jejich dotěsnění. Vhodný na spojení 
ploch z kovu a plastu, neutrální vůči 
všem materiálům.

ID: DV613
objem: 85 g
karton: 12 ks

Výceúčelový těsnící tmel na bázi sili-
konu dokáže plně nahradit veškerá 
pevná těsnění nebo se dá použít 
pro jejich dotěsnění.Je vhodný na 
spojení ploch z kovu a plastu, neu-
trální vůči všem materiálům.
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Versachem Mega 
Copper 85 g
silikon s obsahem mědi pro 
vysoké teploty -73 °C až 371 °C

Versachem Mega 
Grey 85 g
těsnící tmel

Versachem
Caliper Grease 18 g 
mazivo na brzdy

Versachem Stud & Bea-
ring Formula Red 6 ml 
anaerobní lepidlo

Versachem Threadlock 
Formula Blue 6 ml
anaerobní lepidlo

Versachem Metal 
Bond 52 g
rychleschnoucí dvouslož. lepidlo

Versachem Multi 
Bond 28,4 g
dvousložkové lepidlo 
crystal clear formula

Versachem Inferno  
Metal Repair 85 g
pasta na opravu 
při teplotách do 1080 °C

Versachem Rear View 
Mirror Adhesive � ml
lepidlo na zpětné zrcátko

ID: DV888
objem: 85 g
karton: 12 ks

Výceúčelový těsnící tmel na bázi 
silikonu s obsahem mědi s nejvyš-
šími parametry. Velmi málo prchavý, 
snížená hladina zápachu. Odolává 
vlhkosti, vysokým tlakům a teplo-
tám.

ID: DV999
objem: 85 g
karton: 12 ks

Víceúčelový těsnící tmel na bázi 
silikonu. Nahrazuje běžná korková, 
pryžová a kombinovavá vyřezávaná 
či původní silikonová těsnění. Vhod-
ný na spojení ploch z kovů a plastů. 

ID: DV261
objem: 15 g
karton: 12 ks

Prostředek, který slouží k zabránění 
rychlého opotřebení diskových brzd. 
Promazává kritická místa a tím zvy-
šuje jejich životnost. Má delší účin-
nost než jiné brzdové produkty.

ID: DV275
objem: 6 ml
karton: 12 ks

Nevysychá na vzduchu, tvrdne při 
kontaktu s kovem a vytváří kom-
paktní celek - dokonale zabezpečuje 
před povolováním šroubů a korozí.

ID: DV245
objem: 6 ml
karton: 12 ks

Nevysychá na vzduchu, ale tvrdne 
při kontaktu s kovem a vytváří kom-
paktní celek. Dokonale zabezpečuje 
před povolováním šroubů a korozí. 
Na odšroubování šroubů postačí 
obvyklé nářadí.

ID: DV44209
objem: 2×28,35 g
karton: 12 ks

Opravuje a spojuje různé kovy – kov  
s kovem, vyplňuje trhliny v kovech, 
drevě a opravuje různé vady kame-
ne a zdiva. Po vytvrdnutí mohou být 
lepené části vrtané, soustružené, 
broušené a jinak opracovávané.

ID: DV431
objem: 2×28,2 g
karton: 12 ks

Zajistí trvalé a pevné spoje kovů, 
dřeva, betonu, gumy a většiny plastů 
v průběhu 30 min. Vhodné pro lepe-
ní čalounění, ozdobných části auto-
mobilu, nárazníků, emblémů, hraček, 
bižuterie, porcelánu nebo nábytku.

ID: DV830
objem: 85 g
karton:  6 ks

Používá se na opravu prasklých 
hlav motoru, katalyzátorů, tlumičů, 
kolektorů výfuků, pecí, grilů a ostat-
ních částí pracujících při velmi vyso-
kých teplotách a vyžadujících silné 
těsnění.

ID: DV111
karton: 12 ks

Lepidlo na zpětné zrcátko
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Versachem Auto Lens 
Repair Oranžová
opravná páska na opravu 
světel 4,8 x 150 cm

Versachem Auto Lens 
Repair Čirá
opravná páska na opravu 
světel 4,8 x 150 cm

Páska na opravu světlometů, smě-
rovek a brzdových světel.Velmi 
pevná samolepící fólie odolávající 
povětrnostním vlivům po celý rok. 
Vhodná na opravu prasklin i přichy-
cení zcela volných úlomků plasto-
vých světlometů.

ID: DV925A
rozměr: 
4,8 × 150 cm
karton: 6 ks

ID: DV925C
rozměr: 
4,8 × 150 cm
karton: 6 ks

Quixx odstraňovač 
škrábanců z akrylu 

a plexiskla
ID: 50252

obsah:
1 tuba akryl, odstraňovač poškrá-

bání 50 g , 1 lešticí hadřík, 
2 proužky smirkového papíru

Quixx sada na 
renovaci světlometů
ID: 50251
obsah:
1 tuba čističe na  světlomety 50 g
1 kostka na broušení a leštění
4 leštící utěrky
12 brusných papírů

Quixx sada 
na opravu autolaku
ID: 50253
obsah:
1 tuba Quixx polish (č. 1) - 25 g
1 tuba Quixx finish (č. 2) - 25 g 
2 leštící utěrky
4 speciálně brusné papíry

Quixx tužka 
na opravu laku

ID: 50255
Čirý lak v tužce pro opravu 

extrémně hlubokých škrábanců 
a stop po kamení či štěrku.

Quixx odstraňovač 
škrábanců
ID: 50254

efektivní koncentrát. Již jedno 
malé množství obvykle stačí k 

opravení poškozené plochy.

Páska na opravu světlometů, smě-
rovek a brzdových světel.Velmi 
pevná samolepící fólie odolávající 
povětrnostním vlivům po celý rok. 
Vhodná na opravu prasklin i přichy-
cení zcela volných úlomků plasto-
vých světlometů.
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CX80 profi silikon červený 80 ml
odolný vůči oleji, do +380 °C

CX80 profi silikon ve spreji černý 250 ml
odolný vůči oleji, do +380 °C

CX80 profi silikon ve spreji červený 250 ml
odolný vůči oleji, do +380 °C

CX80 profi silikon ve spreji šedý 250 ml
neobsahuje žádná škodlivá rozpouštědla

CX80 profi silikon černý 310 ml
odolný vůči oleji, do +380 °C

CX80 profi silikon červený 310 ml
odolný vůči oleji, do +380 °C

ID: CX0636
objem: 310 ml
karton: 24 ks

Tmel odolný vůči vysokým teplotám, velmi dlouho odolá vysoké teplotě 
+380 °C a nízkým teplotám -65 °C. Elastický, rychle vytvrzující tmel, který se 
formuje v reakci s atmosférickou vlhkostí a je odolný, nesmršťuje se. Směs 
odolná vůči UV záření. Perfektně stlačuje a lepí většinu povrchů, jakými jsou 
sklo, keramika, hliník a kovy.

99,00 KčPOUŽITÍ: Těsnící stroje a zaří-
zení pro topení. Těsnění pláš-
tě krbu. Těsnění částí motoru 
a dalších mechanických částí, 
které jsou vystaveny vysokým 
teplotám. Utěsňuje komíny i 
ventily.

SPECIFIKACE: Odolný vůči tep-
lotám -65 °C do +380 °C. Doba 
vytvrzení: okolo 3 mm / 24 h. 
Doba zpracování 10 – 20 min. 
Přizpůsobení pohybu ±20 %. 
Rozmezí teplot +5 °C do +40 
°C. Systém spojení: acetát.

ID: CX0346
objem: 310 ml
karton: 24 ks

Tmel je odolný vůči vysokým teplotám, velmi dlouho odolá vysoké teplotě 
+380 °C a nízkým teplotám -65 °C. Elastický, rychle vytvrzující tmel, který 
se formuje v reakci s atmosférickou vlhkostí, nesmršťuje se. Směs odolná 
vůči UV záření. Perfektně stlačuje a lepí většinu povrchů, jakými jsou sklo, 
keramika, hliník a kovy.

99,00 KčPOUŽITÍ: Těsnící stroje a zaří-
zení pro topení. Těsnění pláš-
tě krbu. Těsnění částí motoru 
a dalších mechanických částí, 
které jsou vystaveny vysokým 
teplotám. Utěsňuje komíny i 
ventily.

SPECIFIKACE: Odolný vůči tep-
lotám -65 °C do +380 °C. Doba 
vytvrzení: okolo 3 mm / 24 h. 
Doba zpracování 10 – 20 min. 
Přizpůsobení pohybu ±20 %. 
Rozmezí teplot +5 °C do +40 
°C. Systém spojení: acetát.

ID: CX1091
objem: 80 ml
karton: 50 ks

Oleji odolný tmel, který je schopný odolat velmi dlouhému vystavení vůči 
vysokým a nízkým teplotám v rozmezí od -60 °C do +260 °C, přerušovaně až 
do teploty +380 °C. Je to elastický, rychle se vytvrzující produkt, který se for-
muje při reakci s atmosférickou vlhkostí. Odolná vůči UV záření a nesrážející 
se směs. Perfektně stlačuje a lepí většinu povrchů, jakými jsou sklo...

39,00 KčPOUŽITÍ: Těsnící stroje a zaří-
zení pro topení. Těsnění pláš-
tě krbu. Těsnění částí motoru 
a dalších mechanických částí, 
které jsou vystaveny vysokým 
teplotám. Utěsňuje komíny i 
ventily.

SPECIFIKACE: Odolný vůči tep-
lotám -60 °C do +360 °C. Doba 
vytvrzení: okolo 3 mm / 24 h. 
Doba zpracování 10 – 20 min. 
Přizpůsobení pohybu ±20 %. 
Rozmezí teplot +5 °C do +40 
°C. Systém spojení acetát.

ID: CX1404
objem: 250 ml
karton: 12 ks

Oleji odolný tmel, který je schopný odolat velmi dlouhému vystavení vůči 
vysokým a nízkým teplotám v rozmezí od -65 °C do +260 °C, přerušovaně až 
do teploty +380 °C. Je to elastický, rychle se vytvrzující produkt, který se for-
muje při reakci s atmosférickou vlhkostí. Odolná vůči UV záření a nesrážející 
se směs. Perfektně stlačuje a lepí většinu povrchů, jakými jsou sklo...

175,00 KčPOUŽITÍ: Těsnící stroje a zaří-
zení pro topení. Těsnění pláš-
tě krbu. Těsnění částí motoru 
a dalších mechanických částí, 
které jsou vystaveny vysokým 
teplotám. Utěsňuje komíny i 
ventily.

SPECIFIKACE: Odolný vůči tep-
lotám -65 °C do +380 °C. Doba 
vytvrzení: okolo 3 mm / 24 h. 
Doba zpracování 10 – 20 min. 
Přizpůsobení pohybu ±20 %. 
Rozmezí teplot +5 °C do +40 
°C. Systém spojení: acetát.

ID: CX1398
objem: 250 ml
karton: 12 ks

Tmel odolný vůči vysokým teplotám, velmi dlouho odolá vysoké teplotě 
+380 °C a nízkým teplotám -65 °C. Elastický, rychle vytvrzující tmel, který se 
formuje v reakci s atmosférickou vlhkostí a je odolný, nesmršťuje se. Směs 
odolná vůči UV záření. Perfektně stlačuje a lepí většinu povrchů, jakými jsou 
sklo, keramika, hliník a kovy.

175,00 KčPOUŽITÍ: Těsnící stroje a zaří-
zení pro topení. Těsnění pláš-
tě krbu. Těsnění částí motoru 
a dalších mechanických částí, 
které jsou vystaveny vysokým 
teplotám. Utěsňuje komíny i 
ventily.

SPECIFIKACE: Odolný vůči tep-
lotám -65 °C do +380 °C. Doba 
vytvrzení: okolo 3 mm / 24 h. 
Doba zpracování 10 – 20 min. 
Přizpůsobení pohybu ±20 %. 
Rozmezí teplot +5 °C do +40 
°C. Systém spojení: acetát.

ID: CX1978
objem: 250 ml
karton: 12 ks

Šedá, jednosložková, elastická a viskózní pasta. Neobsahuje žádné škodli-
vé rozpouštědlo. Nezpůsobuje korozi kovů. Je odolná vůči oleji, benzínu a 
mazivům.

199,00 KčPOUŽITÍ: Těsnicí plochy: kliko-
vé skříně, kryt skříně vačkové-
ho hřídele, hlavy válců, olejové 
pánve, převodovky, vodní čer-
padla, termostatické spínače, 
expanzní mechanismy a mno-
ho dalších.

SPECIFIKACE: Odolný vůči tep-
lotám -65 °C do +380 °C. Doba 
vytvrzení: okolo 3 mm / 24 h. 
Doba zpracování 10 – 20 min. 
Přizpůsobení pohybu ±20 %. 
Rozmezí teplot +5 °C do +40 
°C. Systém spojení: neutrální.
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CX80 mazivo grafitové 500 g
proti zadření, od -30 °C do +600 °C

CX80 mazivo lithiové 500 g
univerzální, od -20 °C do +130 °C

ID: CX0551
objem: 500 g
karton: 6 ks

VLASTNOSTI: Vysoká odolnost vůči vodě. Skvělá ochrana proti korozi. Vyso-
ká odolnost při námaze. Chrání před opotřebením. Suché mazivo kvůli vlast-
nostem grafitu umožňuje výbornou přilnavost při vysokých teplotách. Má 
vysokou elektrickou vodivost. Může být mixováno s mazivy, které obsahují 
mýdlo. Neobsahuje olovo a další těžké kovy.

139,00 Kč
Profesionální mazivo s 
minerálním vápníkem 
a přídavkem mikroni-
zovaného grafitu. Tří-
da NLGI-2-GLASS.

ID: CX0179
objem: 500 g
karton: 6 ks

VLASTNOSTI: Odolné vůči vodě a oxidaci. Chrání před opotřebením a koro-
zí. Prodlužuje životnost ložisek. Obsahuje EP aditiva. Mechanicky stabilní a 
kvůli své měkké konzistenci se lehce nanáší. Splňuje test SKF EMCOR. Fun-
guje při teplotách od -20 °C do +130 °C. Může být smícháno s mazivy, které 
obsahují mýdlo. Neobsahuje olovo a další těžké kovy.

110,00 Kč
Víceúčelový produkt 
pro mazání částí sta-
vebních, zeměděl-
ských a motorových 
vozidel. Mazivo je spo-
lehlivé i za nejtěžších 
podmínek. Třída NLGI-
2.

CX80 mazivo meděné 500 g
působí anti-lepivě, od -30 °C do +1200 °C

CX80 mazivo na ložiska 500 g
pro ložiska vysoké rychlosti, od -25 °C do +220 °C

ID: CX0148
objem: 500 g
karton: 6 ks

POUŽITÍ: Šrouby a matice. Závitové spojení nebo jakékoliv dosedací plochy. 
Spojovací díly. Zapalovací svíčky. Kola a brzdové disky. Vývody baterie. Insta-
lace výstupů. Otočné disky. Vysoce zatěžovaná ložiska všeho druhu. Části 
průmyslových, stavebních, zemědělských a motorových vozidel.

399,00 Kč
Víceúčelový produkt 
pro použití v nároč-
ných podmínkách a 
teplotách. Může být 
použit od -30 °C do 
+1200 °C. Třída NLGI-1.

VLASTNOSTI: Spoleh-
livě maže, chrání před 
opotřebením, korozí a 
vysokými teplotami.

ID: CX0568
objem: 500 g
karton: 6 ks

POUŽITÍ: Pro mazání ložisek s vysokou rychlostí, teplotou nebo vlhkos-
tí (důlní, automobilové a stavební stroje, granulátory). Ložiska ventilátorů 
a sušiček. Ložiska středního a vysokého počtu otáček. Ložiska, která jsou 
vystavená vibracím.

166,00 Kč
Komplexní polyureta-
nové mazivo s vybra-
nými minerálními 
bázemi a aditivy (včet-
ně EP). Třída NLGI-2.

VLASTNOSTI: Umož-
ňuje aplikaci při vyso-
kých teplotách do 
+220 °C. Excelentní 
přilnavost a odol-
nost proti vodě. Velmi 
vysoká odolnost proti 
stárnutí.

CX80 mazivo silikonové 500 g
na plasty a gumu, od -60 °C do +230 °C

CX80 mazivo z molybdenu 500 g
jednoduché použití, od -25 °C do +150 °C

ID: CX0209
objem: 500 g
karton: 6 ks

VLASTNOSTI: Vytváří ochranný film s excelentní odolností. Pokrytí třecích 
ploch tenkou vrstvou silikonového maziva vede k efektivnímu snížení tření 
a zajišťuje dlouhodobou ochranu zařízení. Vhodný pro použití na kontaktní 
plochy z plastu, kovu, keramiky, gumy atd. Nepošpiňuje se přilepením pra-
chu. Nelepivý - usnadňuje odstranění forem.

199,00 Kč
Bezbarvé mazivo s 
vysokou viskozitou.

ID: CX0360
objem: 500 g
karton: 6 ks

VLASTNOSTI: Snadno ovladatelné mechanismy čerpadla či pumpy. Vysoká 
teplotní stabilita. Odolné proti vlhkosti. Operativní teplota od -25 °C do +150 
°C.

159,00 Kč
Víceúčelový produkt 
s přísadami na bázi 
disulfidu molybdenu a 
modifikátory tření pro 
ochranu proti opotře-
bení a to i v těch nej-
těžších podmínkách. 
Třída NLGI-2-CLASS.
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Autohouba 
Kytara střední

Autohouba 
Double

Autohouba 
v umělé jelenici

Kenco mycí houba 
2 in 1 Chenille Wash & 
Scrub Pad

Kenco mycí houba 
2 in 1 Microfibre Wash 
Sponge Pad

Kenco mycí rukavice 
2 in 1 Microfibre Wash 
Mitt

Kenco mycí rukavice 
2 in 1 Wool Style 
Mitt

Kenco mycí rukavice 
Chenille Cotton Mitt

Jelenice 
z pravé kůže

K2 jelenice 
syntetická

Jelenice syntetická 
perforovaná

ID: G00481
rozměr: 
26 x 17,5 x 7 cm

ID: 6133
rozměr:  
30 x 45 cm

ID: M405
rozměr:  
66 x 43 cm

ID: 71100
rozměr: 
54 x 40 cm

ID: 653194
rozměr: 
22 x 11 x 6 cm

ID: 654184

ID: 9585
rozměr: 
25 x 12 x 6 cm
karton: 24 ks

Mycí houba, dvě v jednom, vhod-
né pro suché i mokré čistění. Jedna 
strana z velmi jemné bavlny (Che-
nille cotton), neboli žinylková bavl-
něná nit, která zaručuje výtečnou 
měkkost vlákna.

Mycí houba z mikrovlákna, pro 
suché i mokré čistění. Ideální na 
stírání prachu, hrubé vlákna působí 
jako magnet na prach - pojme něko-
likanásobně více prachu než běžná 
prachovka.

Mycí rukavice z mikrovlákna, pro 
suché i mokré čistění. Ideální na 
stírání prachu, hrubé vlákna působí 
jako magnet na prach - pojme něko-
likanásobně více prachu než běžná 
prachovka.

ID: 8878
rozměr: 
24 x 12 x 7 cm
karton: 24 ks

ID: 8892
rozměr: 
27 x 19 x 3 cm
karton: 24 ks

Mycí rukavice, dvě v jednom. Jedna 
strana z akrylové vlny pro jemné 
mytí nebo čistění, druhá z mřížkova-
né struktury, která výtečně odstra-
ňuje odolné nečistoty včetně zbyt-
ků zaschlého hmyzu.

ID: 9592
rozměr: 
28 x 19 x 3 cm
karton: 24 ks

Mycí rukavice z velmi jemné bavlny 
vhodná pro suché i mokré čistění. 
Rukavice se snadno nasune na ruku 
a použije k mytí vozu. Materiál Che-
nille cotton, neboli žinylková bavl-
něná nit.

ID: 8885
rozměr: 
28 x 19 x 3 cm
karton: 24 ks

8 594026 659585 8 594026 658892 8 594026 659592

8 594026 658885

8 594026 658878
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Nigrin univerzální 
utěrky 5 ks

Nigrin utěrka proti 
zamlžení skla

Utěrka z mikrovlákna, 
60 x 50 cm, 240 g/m�

Utěrky 
z mikrovlákna 3 ks

K2 utěrka 
z mikrovlákna King

K2 těrka
z mikrovlákna Moli

K2 utěrka 
z mikrovlákna Bona

K2 utěrka 
z mikrovlákna Opti

K2 Applikator Pad
houbička na nanášení 
pasty nebo vosku

PVA ultrasavá 
utěrka

ID: M435
rozměr:  
60×60 cm
karton: 10 ks

ID: 71102
1 balení = 5 ks

ID: 73800

ID: M434
rozměr:
60×40 cm
karton: 50 ks

Silný a načechraný ručník z mik-
rovlákna pro sušení a stírání pře-
bytečného vosku a leštidel. Díky 
speciálnímu složení vláken je nepo-
stradatelným.

Všestranná utěrka na karoserii, 
palubní desku, kryty kol či sklo. 
Dokonale čistí a vysušuje mokrý 
povrch. Nepoškrábe povrch a neza-
nechává šmouhy.

ID: L430
rozměr:  
40×40 cm
karton: 10 ks

Mikroutěrka pro čištění a leštění 
laků automobilů. Odstraňuje nečis-
toty z laku. Nezanechává škrábance 
nebo šmouhy. Velmi účinně absor-
buje vodu.

ID: M430
rozměr:  
40×40 cm
karton: 100 ks

Speciální mikroutěrka pro leštění a 
čištění skel. Rychle vysuší povrch 
předního skla a zrcátek. Nezanechá-
vá škrábance nebo šmouhy. Super 
odolná. Je možné ji prát.

ID: 4290

ID: 17-10
rozměr: 
32×43 cm

ID: L710
karton: 12 ks

Jemná houbička na nanášení pasty 
nebo vosku. Skládá se z jemného 
materiálu, který nepoškozuje lak. Je 
vhodná na všechny barvy a druhy 
laku.

ID: DRT0809
1 ks
60 x 50 cm

8 594026 654290

5 906534 004482
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Stěrka na okna s houbič-
kou s dřevěnou rukojetí

K2 Kartáč 
na ruční mytí

Stěrka na okno 
teleskopická 50-90 cm

Kartáč průtokový

Auto kartáč dřevěný Kartáč na disky Nigrin silikonová stěr-
ka na vodu s jelenicí

Kartáč na mytí
(na vodu)

K2 tlakový postřikovač
1 000 ml / 1 500 ml / 2 000 ml

K2 teleskopický kartáč
140-240 cm

ID: M350
karton: 6

Má husté, měkké, štětiny z polyes-
teru. Štětiny odolné proti čisticím 
prostředkům. Je velice šetrný k laku 
karoserie.

ID: 17216

Stěrka na okna s houbičkou.

ID: 72082

Kartáč na ruční umýváni disků kol 
automobilu.

ID: 71112
karton: 6 ks

Měkká a přilnavá, ideálně kopíru-
je tvar karoserie a tím spolehlivě 
setře vodu. Lak karoserie neporuší 
ani nepoškrábe. Rozměr jelenice je  
17 x 11 cm.

ID: ASZ PET

Kartáč na mytí automobilů, dveří 
garáží, plastového nábytku apod., 
s možností připojení na hadici s 
vodou. Upravené konce vlasce kar-
táče ochrání povrchy proti poškoze-
ní (poškrábání).

Kartáč s nádstavcem na hadici.
140–240 cm

Teleskop 50–90 cm

ID: 17-22 ID: 17-24
karton: 5 ks

ID: M355
délka: 35–49 cm

ID: 94722
karton: 10 ks

Auto kartáč dřevěný.

1000 ml
ID: M411

Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu. 
Odolný vůči alkalickým kapalinám  
a chemickým přípravkům. Vhodný 
do servisů.

8 586017 594722

2000 ml
ID: M413

159,00 Kč

1500 ml
ID: M412

149,00 Kč

10 10

10

10

10

10
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K2 Duraflex držák
na leštící houbu

K2 Duraflex leštící 
houba s úchytným  
talířem modrá

K2 Duraflex leštící 
houba s úchytným  
talířem oranžová

K2 Duraflex leštící 
houba s úchytným  
talířem bílá

K2 Duraflex leštící 
houba s úchytným  
talířem černá

K2 Duraflex  náhradní  
leštící houba modrá

K2 Duraflex  náhradní  
leštící houba oranžová

K2 Duraflex  náhradní  
leštící houba bílá

K2 Duraflex  náhradní  
leštící houba černá

ID: L600

Držák pro montáž leštící houby,  
na suchý zip, s M14 závitem pro 
leštění disků. Vyrobeno z pružného 
materiálu.

ID: L641
rozměr:
150 x 50 mm 

ID: L642
rozměr:
150 x 50 mm

ID: L643
rozměr:
150 x 50 mm

ID: L644
rozměr:
150 x 50 mm

Závit M14, průměr 150 mm, vysoce 
brusný, pro mechanické rychlosti 
leštění max. 2500 ot. / min. Pečlivě 
vybrané kvalitní materiály.

Závit M14, průměr 150 mm, průměr-
ně brusný, pro mechanické rychlosti 
leštění max. 2500 ot. / min. Pečlivě 
vybrané kvalitní materiály.

Závit M14, průměr 150 mm, lehce 
brusný, pro mechanické rychlosti 
leštění max. 2500 ot. / min. Pečlivě 
vybrané kvalitní materiály.

Závit M14, průměr 150 mm, konečná 
houba pro nablýskanou karoserii, 
pro mechanické rychlosti leštění 
max. 2500 ot. / min. 

ID: L611
rozměr:
150 x 25 mm 

ID: L612
rozměr:
150 x 25 mm 

ID: L613
rozměr:
150 x 25 mm 

ID: L614
rozměr:
150 x 25 mm 

Vysoce brusný. Pro mechanic-
ké rychlosti leštění maximálně  
2500 ot. / min. 

Průměrné broušení / leštění. Pro 
mechanické rychlosti leštění maxi-
málně 2500 ot. / min. 

Lehké broušení / leštění. Pro mecha-
nické rychlosti leštění maximálně 
2500 ot. / min. 

Konečná houba pro nablýskanou 
karoserii. Pro mechanické rychlosti 
leštění maximálně 2500 ot. / min. 
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