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TRIGGER LINE PRODUKTY
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ČISIČ TEXTILU

ČISTIČ SKIEL

750ml
12 pcs/ctn
5L
1 pcs

UNIVERZÁLNY ČISTIČ

Čistič textilu

Čistič skel

Univerzální čistič

Product Code

LC-034

Product Code

LC-513

Ideálny pre umývanie vonkajších a vnútorných
okenných plôch auta. Rýchlo sa vyparuje,
nezanecháva šmuhy. Vodu odpudzujúci účinok.
Ideální pro mytí vnějších a vnitřních okenních ploch
auta. Rychle se vypařuje, nezanechává šmouhy.
Vodu odpuzující účinek.

750ml
12 pcs/ctn

Product Code

FC-063B

Preniká hlboko do textilu a aktívne ho čistí. Pomáha
obnoviť prirodzený vzhľad a farbu. Má príjemnú
vôňu.
Proniká hluboko do textilu a aktivně ji čistí. Pomáhá
obnovit přirozený vzhled a barvu. Má příjemnou
vůni.

Ochrana plastů

Product Code

Product Code

Product Code

Product Code

PT75VA

ML75VA

750ml
12 pcs/ctn

Product Code

CPL75

Dokonale odstraňuje nečistoty z plastových a
vinylových povrchov. UV filter zabraňuje praskaniu
povrchu, má antistatický účinok. Zanecháva
atraktívny matný efekt.
Dokonale odstraňuje nečistoty z plastových a
vinylových povrchově povrchu. UV filtr zabraňuje
praskaní povrchu, a má antistatický účinek.
Zanecháva atraktivní matný efekt.
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750ml
12 pcs/ctn

CCS75

Inovatívny univerzálny 3 v 1 produkt pre rýchle
vyčistenie celého interiéru vozidla. Rýchlo a účinne
čistí textil, vinyl, plast a sklo. Neobsahuje žiadny
alkohol.
Inovativní univerzální 3 v 1 produkt pro rychlé
vyčištění celý interiér vozu. Rychle a účinně čistí
textil, vinyl, plast a sklo. Neobsahuje žádný alkohol.

Leštidlo na plasty

Čistič plastů

Product Code

OCHRANA PLASTOV

LEŠTIDLO NA PLASTY

ČISTIČ PLASTOV

750ml
12 pcs/ctn

ML75CH

Product Code

ML75LE

Leštiaci prostriedok plastov s lesklým efektom čistí a
zabraňuje praskaniu a starnutiu plastových,
vinylových a drevených povrchov.
Leštíci přostrědek s lesklým efektem čistí
plastové, vinylové a dřevenými povrchy před
stárnutím a praskáním. Antistatické účinky
chrání povrch před prachem a nečistotami.

750ml
12 pcs/ctn

PT75CH

Product Code

PT75LE

Leštiaci prostriedok s matným efektom čistí a
zabraňuje plastovým, dreveným a vinylovým
povrchom pred starnutím a praskaním. Má
antistatický účinok a pomáha obnovovať pôvodný
vzhľad a farbu.
Leštící přostrědek s matným efektem čistí a
zabraňuje plastovým, dřevěným a vinylovým
povrchum před stárnutím a praskáním. Má
antistatický účinek a pomáhá obnovit původní
vzhled a barvu.

ČISTIČ KOŽE

700ml
12 pcs/ctn

ODSTRAŇOVAČ HMYZU

CONDICIONÉR NA KOŽU

Čistič kůže

Condicionér na kůži

Product Code

VP-055

700ml
12 pcs/ctn

Odstraňovač hmyzu

Product Code

CP-056B

Šetrná starostlivosť o kožu automobilu - neutralizuje
neprijemné pachy a zanecháva príjemnú vôňu.
Žiadne škvrny a mastné stopy. Ochranný film
zabraňuje vysychaniu a praskaniu.

Jemná starostlivosť o kožené povrchy. Hydratuje a
obnovuje elasticitu. Chráni povrch pred ultrafialovým
svetlom a zabraňuje praskaniu a predčasnému
starnutiu.

Šetrná péče o kůži automobilu - neutralizuje
nepříjemné pachy a zanechává příjemnou vůni.
Žádné skvrny a mastné stopy. Ochranný film
zabraňuje vysychaní praskání.

Jemna péče o kožené povrchy. Hydratuje a obnovuje
elasticitu. Chrání povrch před ultravfialovým světlem
a zabraňuje praskání a předčasnému stárnutí.

Product Code

BP-085G

Inovatívny 3 v 1 produkt: vosk, lesk, ochrana.
Poskytuje stabilný ochranný film proti ultrafialovému
svetlu, vode, prachu a nečistotám. Dodáva povrchu
ďalšiu hĺbku farieb. Vhodné pre všetky druhy náterov.
Inovativní 3 v 1 produkt: vosk, lesk, ochrana.
Poskytuje stabilní ochranný film proti ultrafialovému
světlu, vodě, prachu a nečistot. To dává další
hloubku barev na povrch. Vhodné pro všech. nátěry.

750ml
12 pcs/ctn

CCS75

ROZMRAZOVAČ

Rýchlovosk

Leštenka diamant

Product Code

Odstraňuje stopy hmyzu zo všetkých povrchov
automobilov. Vysoký čistiaci výkon bez poškodenia
laku a ďalších častí automobilu. Najlepšie aplikovať
pred umývaním auta.
Odstraňuje stopy hmyzu ze všech povrchů
automobilů. Vysoká čisticí síla bez poškození laku a
dalších částí těla. Nejlepší aplikovány před mytí auta.

RÝCHLOVOSK

LEŠTENKA DIAMANT

750ml
12 pcs/ctn

750ml
12 pcs/ctn

Rozmrazovač

Product Code

SF-033

Pre rýchle schnutie automobilov po umývaní auta.
Pomáha s rýchlym stečením vody a poskytuje
dodatočnú ochranu pred prírodnými faktormi.
Obnovuje prirodzenú farbu. Pro rychlé schnutí
automobilů po umytí auta. Pomáhá s rychlým
odtokem vody a poskytuje dodatečnou ochranu před
přírodními faktory. Obnovuje přirozenou barvu.

750ml
12 pcs/ctn

Product Code

DS07

Rýchle a bezpečné odstraňovanie snehu a ľadu z
okien, zrkadiel a svetlometov vášho vozidla.
Zabraňuje opätovným námrazám. Bezpečný pre
náterové hmoty, gumy a plastové časti.Rychlé a
bezpečné odstraňování sněhu a ledu z oken, zrcátek
a světlometů Vašeho vozidla. Zabraňuje opětovné
námrazy. Bezpečné pro nátěrové hmoty, pryžových a
plastových částí.
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OŽIVOVAČ PNEU
Oživovač pneu

750ml
12 pcs/ctn

Product Code

TR-039

Určený na ochranu a začiernenie pneumatiky s
vysoko lesklým povrchom. Rýchlo obnoví pôvodný
vzhľad pneumatík - ostanú čisté a jasné. Má
antistatický účinok a chráni pneumatiku pred
popraskaním.
Určena k ochraně a očerňovat pneumatiky s vysoce
lesklým povrchem. Rychle obnoví původní vzhled
pneumatik, což je čisté a jasné. Má antistatický
sporný je účinek a chrání pneumatiku před
popraskáním.

ČISTIČ KOLIES

ČISTIĆ KOLIES EXTRA ÚČINNY

Čistič kol

Čistič kol extra učinny

750ml
12 pcs/ctn

Product Code

PW-065

Na čistenie akýkoľvek typov nečistôt z kolies.
Aktívne zložky ľahko a účinne odstránia olej, mastné
škvŕny a brzdový prach zmiešaný s bahnom.
Bezpečné pre pneumatiky.
K čištění jakýkoliv typov nečistot z kol. Aktivní
složky snadno a účinně odstranit olej,
mastných skvrn a brzdový prach smíchaný s
bahnem.
Bezpečné
pro
pneumatiky.

AW-066

Na čistenie akýkoľvek typov nečistôt z kolies. Aktívne
zložky ľahko a účinne odstránia olej, mastné škvŕny a
brzdový prach zmiešaný s bahnom. Bezpečné pre
pneumatiky.
K čištění jakýkoliv typov nečistot z kol. Aktivní složky
snadno a účinně odstranit olej, mastných skvrn a
brzdový prach smíchaný s bahnem. Bezpečné pro
pneumatiky.

LETNÍ OSTŘIKOVAČ KONCENTRÁT

Čistič motoru

Product Code

EC-059

Rýchle a spoľahlivé čistenie všetkých mastných
škvŕn, oleja z motora a ďalších častí priestoru
motora.
Rychlé a spolehlivé čištění všech mastných skvrn,
olej z motoru a dalších částí motoru.
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Product Code

LETNÝ OSTREKOVAČ KONCENTRÁT

ČISTIČ MOTORA

750ml
12 pcs/ctn

750ml
12 pcs/ctn

250ml
24 pcs/ctn

Product Code

ZC-255

250ml
24 pcs/ctn

Product Code

ZC-625

Efektívny letný čistiaci koncentrát s príjemnou vôňou. Pre zmiešanie s vodou v pomere 1: 100. Ľahko odstraňuje olej,
silikón, zvyšky hmyzu, ako aj ostatné cestne nečistoty. Bezpečné pre lakované, plastové a gumové povrchy.
Nezanecháva žiadne škvrny. Hospodárne využitie: môžete získať 2,5 litra pripraveného ostrekovačov z 25 ml
koncentrátu. Efektivní létní čisticí koncentrát s příjemnou vůní. Pro smíchání s vodou v poměru 1: 100. Snadno
odstraňuje olej, silikon, zbytky hmyzu, jakož i ostatní silničního nečistoty. Bezpečné pro lak, plastové a pryžové povrchy.
Nezanechává žádné skvrny. Hospodárné využití: můžete získat 2,5 litru připraveného ostřikovačů.

ČISTIČE KOKPITOV

ČISTIČE KOKPITU
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ČISTIČ KOKPITU
antistatický
Používa sa na všetky typy vinylu, plastu, gumy umelej kože, atď. Palubnej doske
a čalúneniu vyrobenom z vinylu, plastu alebo dreva, dodáva prirodzený lesk.
Chráni pred starnutím a praskaním, obnovuje štruktúru. Má antistatický účinok.
Chráni od prachu, nečistôt a mastnoty. Zanecháva jemný lesk a prírodné arómy.
Nevytvára mastný lesk.
Používá se na všechny typy vinylu, plastu, gumy umělé kůže, atd, Palubním
doskám a čalounením vyrobeným z vinylu, plastu nebo dřeva dodává přirozený
lesk.
Chrání před stárnutím a trhlin, obnovuje strukturu. Má antistatický účinek. Chrání
od prachu, nečistot a mastnoty. Zanechává jemný lesk a přírodní aroma.
Nevytváří mastný lesk.

750ml

Product Code

LE300P

Lemon
Zitrone

Vône

200ml

Špongia

Cherry Product Code
Kirsche CH300P

Peach
PE

Lemon
LE

Cherry
CH

Rose
RO

Strawberry

New car
NC

750ml

200ml

Product Code

Product Code

Product Code

Product Code

Product Code

Product Code

Product Code

Product Code

VA750

CH750

GA750

300ml
24 pcs/ctn

Prípravok na leštenie prístrojovej dosky Protectant dáva vzhľad "nového auta",
dodáva matný efekt plastu, vinylovým častiam..
Má antistatický účinok, obnovuje štruktúru, zabraňuje starnutiu. Má peknú vôňu
citrónu alebo čerešne.
Přípravek na leštení přístrojoví desky Protectant dodáva vzhled "nové
auto", dodáva matný efekt plastu, vinylovým částím Má antistatický účinek,
obnovuje strukturu, zabraňuje stárnutí. Má pěknou vůni citronu nebo třešňe.
.
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ST

LE750

VA200

CH200

GA200

LE200

Product Code

Product Code

Product Code

Product Code

NC750
ST750

12 pcs/ctn
RO200
24 pcs/ctn

NC200

ST200

Product Code

Vanillia
VA

Apple
GA

STAROSTLIVOSŤ O AUTO
PÉČE O AUTO
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PENOVÝ ČISTIČ

PENOVÝ ČISTIČ DISKOV

Pěnový čistič

650ml
12 pcs/ctn

Product Code

ZC-233

Čistiaca pena dokonale čistí a odmasťuje interiér
vozidla. Môže byť použitá na plastové povrchy,
textílie a koženky.
Čistící pěna dokonale čistí a odmašťuje interiér
vozidla. Může být použita na plastové povrchy, textilie
a koženky.

400ml
12 pcs/ctn

Product Code

BFO40Z

650ml
12 pcs/ctn

B-111Z

Odstraňuje živicu, decht, zvyšky hmyzu, vtáčí trus a
cestné nečistoty. Môže tiež odstrániť vosk, leštiaci
prostriedok a silikónn. Nepoškodzuje lak vozidla.
Odstraňuje pryskyřice, dehet, zbytky hmyzu, ptačí
trus a silniční špíny. Může také odstranit vosk, leštíci
přípravky a silikon. Nepoškozuje lak vozidla.

450ml
12 pcs/ctn

ZC-218

Pěna se používá k čištění a hydrataci pneumatik.
Dodává černy "mokrý" lesk. Zabraňuje stárnutí a
praskání. Nepotřebuje stírání.

SILIKÓNOVÝ SPREJ
Silikon sprej

Rozmrazovač

Product Code

Product Code

Pena sa používa na čistenie a hydratatovanie
pneumatík. Dodáva čierny "mokrý" lesk. Zabraňuje
starnutiu a praskaniu. Nepotrebuje stieranie.

ROZMRAZOVAČ

Odstraňovač asfaltu

10

Oživovač pneu pěnový

Účinne odstraňuje z brzdového obloženia prach,
olejové škvrny a decht, cestnú špinu z väčšiny
typov kolies. Na umývanie nie je potrebné používať
vodu.
Účinně odstraňuje z brzdového obložení prach,
olejové skvrny a dehet, oxidaci a silniční špínu z
většiny typů kol. Není potřeba používat vodu na
mytí.

ODSTRAŇOVAČ ASFALTU

450ml
12 pcs/ctn

OŽIVOVAČ PNEU PENOVÝ

Pěnový čistič disků

Product Code

CM-169

Odstraňuje sneh a ľad z okien, svetiel, spätných
zrkadiel a čelných skiel z vášho auta rýchlo, ľahko
a bezpečne. Zabraňuje tvorbe ľadu a zastaví
priliehaniu snehu. Rozmrazuje zámky dverí a
tesnenia.
Odstraňuje sníh a led ze oken, světla, zrcátka a z
čelního skla vašeho auta rychle, snadno a
bezpečne. Zabraňuje tvorbě ledu a zastaví lepení
sněhu.Rozmrazuje zámky dveří a těsnění.

220ml
24 pcs/ctn
110ml
48 pcs/ctn

Product Code

B-100Z

Product Code

B-99Z

Slúži na prácu so všetkými gumenými povrchmi,
tesneniami dverí. Má hydrofóbny účinok. Eliminuje
trenie a vŕzganie. Dokonale maže závesy a zámky.
Chráni plastové a gumené povrchy pred
popraskaním a zamrznutím. Neobsahuje
rozpúšťadlá. Slouží k manipulaci všech površích,
těsnění dveří. Má hydrofobní účinek. Eliminuje
tření a vrzání.Dokonale maže závěsy a zámky.
Chrání plastové a pryžové povrchy před
popraskáním a zmrazování. Neobsahuje rozpuš.

ČISTIČ KLIMATIZÁCIE

ČISTIČ KLIMATIZÁCIE SPREJ
Čistič klimatizace sprej

Čistič klimatizace

220ml
24 pcs/ctn

Product Code

S-100Z

Tento sprej je určený pre čistenie ventilácie a
klimatizácie od nečistôt. Odstraňuje zdroj zápachu
na molekulárnej úrovni.
Tento sprej je určen pro čištění ventilace a
klimatizace před nečistotami. Odstraňuje zdroj
zápachu na molekulární úrovni.

DX-88

Product Code

S-200Z

Sprej na čistenie ventilačného a klimatizačného
systému pomocnou slamky. Odstraňuje zdroj
zápachu na molekulárnej úrovni.
Sprej na čištění ventilačního a klimatizačního
systému pomocí slámky. Odstraňuje zdroj
zápachu na molekulární úrovni.

PROFESIONÁL
Čistič klimatizace sprej profesional

220ml
24 pcs/ctn

EM-277

Ľahké odstraňovanie hrdze, čistí všetky typy škvŕn,
možno aplikovať na všetky typy povrchov. Maže,
chráni proti korózii a vytvára ochrannú bariéru proti
vlhkosti.
Snadné odstraňování rzi, čistí všechny typy skvrn,
lze aplikovat na všechny typy povrchů. Maže,
chrání proti korozi a vytváří ochrannou bariéru proti
vlhkosti.

450ml
12 pcs/ctn

S-100ZP

ČISTIČ BRZD
Čistič brzd

UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ

Product Code

Product Code

Sprej na čistenie ventilačného a klimatizačného
systému pomocou dlhej slamky. Pena vstúpuje
do ventilačného systému.
Sprej na čištění ventilačního a klimatizačního systému
pomocí dlouhé slámky. Pěna vstoupí do ventilačního
systému.

UVOĽŇOVAČ SKRUTIEK

DX-88

277ml
24 pcs/ctn

220ml
24 pcs/ctn

ČISTIČ KLIMATIZÁCIE SPREJ

Product Code

P326

Rust odstraňovač. Poskytuje ľahké uvoľnenie
zhrdzavených závitov. Maže trecie plochy a
eliminuje škrípanie a lepenie dielov.
Rust odstraňovač. Poskytuje snadný uvolnění
pro zrezivělých závitů. Maže třecí plochy a
eliminuje
skřípání a lepení dílu.

450ml
12 pcs/ctn

Product Code

B-045Z

Účinne čistí
sústavu brzdových dielov od
prachových stôp a olejových kvapalín. Značne
znižuje ohrev rôznych častiach brzdových
mechanizmov.
Účinně čistí soustavu brzdových dílů od
prachových stop a olejových kapalin. Značne
snižuje ohřev různých částech brzdových
mechanismů.
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ŠTART SPREJ

BIELE LITHIOVÉ MAZIVO

400ml
12 pcs/ctn

Product Code

ZC-213

Sprej pre rýchle a efektívne spúšťanie zážihových a
vznetových motorov v zimnom období s nízkymi teplotami.
Sprej pro rychlé a efektivní spouštění zážehových a
vznětových motorů v zimním období s nízkými teplotami.

TIRE DOCTOR

Product Code

WLG-28

Poskytuje dlhotrvajúce mazanie a má
vodo odpudzujúce a žiaruvzdorné
vlastnosti, obsahuje inhibítory korózie.

Poskytuje dlouhotrvající mazání a má vodou odpuzující a žáruvzdorné vlastnosti,
obsahuje inhibitory koroze.

Čistič vstřikování benzín

Product Code

T-522Z

100% použiteľný pre trhliny v priemere do 6 mm na
bezdušové pneumatiky automobilov, motocyklov a
elektrických bicyklov. Nie je nutný žiadny zásah
alebo odmontovanie pneumatiky. Vytvorí pevnú
zátku a zastaví únik.
To je 100% použitelný pro porušení trhlin v rámci
průměru do 6 mm na bezdušové pneumatiy
automobilů, motocyklu a elektrických jízdních kol.
Není nutná žádný zasah nebo odmontovaní
pneumatiky. Vytvoří pevnou zátku a zastaví únik.
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110ml
48 pcs/ctn

Čistič karburátoru

ČISTIČ VSTREKOVANIA BENZÍN

Tire doctor

450ml
12 pcs/ctn

ČISTIČ KARBURÁTORA

Bíle lithiové mazivo

Štart sprej

200ml
24 pcs/ctn

Product Code

NC25J

Obsahuje prísady, ktoré majú schopnosť obnoviť
vstrekovacie vlastnosti v rámci jedného použitia
palivovej nádrže. Obsah je rozpočítaný na 60
litrov paliva.
Obsahuje přísady, které mají schopnost obnovit
vstřikovací vlastnosti v rámci jednoho použití
palivovej nádrže. Obsah je vypočtena na 60 litrů
paliva.

450ml
12 pcs/ctn

Product Code

ZC-200

Rýchlo a účinne čistí dýzy karburátora, potrubia,
ventily a vzduchové komory.
Rychle a účinně čistí dýzy karburátoru, potrubí,
ventily a vzduchové komory.

ČISTIČ VSTREKOVANIA DIESEL
Čistič vstřikování Diesel

200ml
24 pcs/ctn

Product Code

DS25J

Účinne čistí vstrekovače nafty, znižuje výfuku dymu,
poskytuje úsporu paliva, obnovu energie. Obsah je
rozpočítaný 45-90 litrov paliva.
Účinně čistí vstřikovače nafty, snižuje výfukové
kouře, poskytuje úsporu paliva, obnovu energie.
Obsah je vypočtený na 45-90 litrů paliva.

PREPLACH MOTORA

UTESŇOVAČ MOTORA

Proplach motora

325ml
24 pcs/ctn

DOKTOR MOTOR

Utesňovač motoru

Product Code

ZC-232

Odstraňuje kaly, laky, od nerozpustných látok v
olejovom systéme motora. Môže byť použitý pri
každej výmene motorového oleja. Účinný pri
výmene oleja.
Odstraňuje kaly, laky, od nerozpustných látek v
olejovém systému motoru. Může být použit při
každé výměně motorového oleje. Účinná při
změně.

325ml
24 pcs/ctn

Doktor motor

Product Code

E-250Z

Zastaví úniky motorového oleja. Aditívum je
schopné obnoviť pružnosť tesnenia. Vhodné pre
dieselové a benzínové motory. Nemá škodlivý
účinok pre senzory kyslíka a katalyzátorov.
Zastaví úniky motorového oleje. Aditivum je
schopen obnovit pružnost těsnění. Vhodné pro
dieselové a benzínové motory. Nemá škodlivý
účinek pro čidla kyslíku a katalyzátorů. h

325ml
24 pcs/ctn

PREPLACH CHLADIČA
Proplach chladiče

Utesňovač chladiče

Product Code

ZC-551

Slúži k rýchlemu odstráneniu netesnosti.
Bezpečné pre časti chladiaceho systému,
medené a hliníkové radiátory.
Slouží k rychlému odstranění netěsnosti.
Bezpečné pro častí chlazení systému, měděné a
hliníkové radiátory.

ZC-618

Zlepšuje kompresiu a olejový tlak znižuje
spotrebu v starých a opotrebovaných motoroch.
Spomaľuje starnutie nových motorov
Zlepšuje kompresi a olejový tlak snižuje spotřebu
ve starých a opotřebených motorech. Zpomaluje
stárnutí
nových
motorů

UTESŇOVAČ CHLADIČA

325ml
24 pcs/ctn

Product Code

325ml
24 pcs/ctn

Product Code

ZC-552

Je koncentrovaný produkt, ktorý garantuje čistenie
chladiacieho systému od vodného kameňa, hrdze a
rozkladu nemrznúcej zmesi. Kompatibilný so všetkými
značkami chladiacej kvapaliny (nemrznúcej zmesi),
používané v automobiloch. Je koncentrovaný produkt,
který garantuje čištění chladicí systém od vodního
kamene, rzi a rozkladu nemrznoucí směsi. Kompatibilní se
všemi značkami chladicí kapaliny (nemrznoucí směsi),
používané v automobilech.
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RESURS MOTOR

50g
25 pcs/ctn

Product Code

RE-182

RESURS PREVODOVKA
Životnosť motora. Remetallizant zaisťuje ochranu a regeneráciu pre
motor. Pod vplyvom tlaku a teploty
Resurs nanočastice obnovujú
kryštalickú kovovú mriežku. Znižuje
poškodenie a zabraňuje opotrebeniu
komponentov valca piestov.
Zabezpečuje úsporu paliva až o 7,9%
v dôsledku rastu efektivity. Mechanici
odporúčajú použiť RESURS po prvej
údržbe, aby sa zabránilo poškodeniu.
Životnost motoru. Remetallizant zajišťuje ochranu a regeneraci pro
motor . Pod vlivem tlaku a teploty
Resurs
nanočastice
obnovujú
krystalickú kovovou mřížkou. Snižuje
poškození a zabraňuje poškození
komponentov válce a pístov. Zajišťuje
úsporu paliva až o 7,9% v důsledku
růstu efektivity. Mechanici doporučuje
použít RESURS po prvním údržbě,
aby se zabránilo poškození.

Osobitné ošetrenie s cieľom obnoviť a
chrániť
pred
mechanickým
opotrebením prevodoviek. Zvyšuje
životnosť prenosového ložiska.
Zvláštní zacházení s cílem obnovit a
chránit před mechanickým opotřebení
převodovek.
Zvyšuje
životnost
přenosového ložiska.

Product Code

50g
25 pcs/ctn

RT-252

PASTA NA VENTILY

PASTA NA VENTILY DIAMANT

Pasta na ventily

Pasta na ventily diamant
PASTA "Diamond" - obsahuje
abrazíva, približná tvrdosti diamantu,
ktorý sa používa pre vznetové aj
zážihové motory, rovnako ako diely s
vysokou tvrdosťou. Obsahuje hrubé a
čisté zloženia v jednej fľaši. Doba
spracovania pre 1 ventil je do 2 minút.
Zaisťuje nepriepustnosť pre ventily.
Poskytuje nerovnosť povrchu Ra = 0,5
pm. Priemerná veľkosť zrna 32
mikrónov.
Pasty "Diamond" - obsahuje
abraziva,
přibližnou
tvrdostí
diamantu, který se používá pro
vznětové i zážehové motory, stejně
jako díly s vysokou tvrdostí.
Obsahuje hrubé a čisté zložení
jedné lahvi. Doba zpracování je 1
ventil do 2 minut. Zajišťuje
nepropustnost pro ventily. Poskytuje
nerovnost povrchu Ra = 0,5 pm
Průměrná velikost zrna 32 mikronů.
40g
50 pcs/ctn

14

Product Code

AM-532

Ventilová pasta pre benzínové a dieselové
motory a ďalšie trecie plochy. Obsahuje
hrubé a čisté zloženia v jednej fľaši. Doba
spracovania 1 ventilu je do 2 minút.
Poskytuje nepriepustnosť pre ventily.
Ventilova pasta pro benzinové a
vznětové motory a další třecí plochy.
Obsahuje hrubé a čisté zložení v jedné
lahvi. Doba zpracování 1 ventilu je do 2
minut. Poskytuje nepropustnost pro
ventily.

40g
50 pcs/ctn

Product Code

RZ-223

PRÍSLUŠENSTVO
PŘÍSLUŠENSTVÍ
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LEŠTENKA GALAXY

AUTOŠAMPÓN

Leštenka galaxy

Autošampon

0,5L
ZC-111 12 pcs/ctn
Product Code 1L
ZC-121 12 pcs/ctn
Product Code 2L
ZC-150 6 pcs/ctn
Product Code 5L
ZC-161 4 pcs/ctn

Product Code

200g
12 pcs/ctn

Odstraňuje nečistoty a mastné špiny. Pení pekne a
nezanecháva žiadne stopy a škvrny. Môže byť použitý pre
všetky typy lakov. Zabraňuje hrdzaveniu a udržuje trvalý čistý
vzhľad.
Odstraňuje nečistoty a mastný špíny. Pěny pěkně a
nezanechává žádné stopy a skvrny. Může být použit pro
všechny typy laků. To zabraňuje rezavění a udržuje trvalý
čistý vzhled.

LEŠTIACA PASTA CARNAUBA

Leštiaca pasta univerzal

Mierne abrazívna pasta. Odstraňuje škrabance, praskliny
ostatné vady laku . Zanechá autolak ešte jasnejší, hladší
lesklejší.
Mírně abrazivní pasta. Odstraňuje škrábance, praskliny
ostatní vady laku Zanechá autolak ještě jasnější, hladší
lesklejší.
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ZC-131

Neabrazívna pasta s prirodzeným karnaubskym voskom.
Dodáva intenzívny lesk a chráni lak pred UV svetlom,
prachom a nečistotami. Vracia farbám hĺbku. Vosk vydrži až
15 umytí v umývacích linkách.
Neabrazivní pasta s přirozeným karnaubským voskem.
Dodává intenzivní lesk a chrání lak před UV světlem,
prachem a nečistotami. Vrací barvám hloubku. Vosk vydrží
více než 15 mytí v mycích linkách.

LEŠTIACA PASTA UNIVERSAL

100g
48 pcs/ctn

Product Code

Leštiaca pasta carnabua

Product Code

a
a
a
a

ZC-141

100g
48 pcs/ctn

Product Code

ZC-140

Vhodné pre leštenie, čistenie a údržbu všetkých lakovaných
povrchov automobilov, lodí, motocyklov, bicyklov, rovnako
ako v domácnostiach. S prírodným karnaubským voskom.
Dodáva intenzívny lesk a chráni lak pred UV svetlom,
prachom a nečistotami.
Vhodné pro leštění, čištění a údržbu všech lakovaných
povrchů automobilů, lodí, motocyklů, jízdních kol, stejně jako
v domácnostech. S přírodním karnaubský voskem.Dodáva
intenzivní lesk a chrání lak před UV světlem, prachem a
nečistotami.

Mokrá jelenica v tube

Mikrovláknové
utierky

Mokrá jelenice v tubě

43x62cm
100 pcs/ctn

Product Code

ZTF-010

40x40cm
144 pcs/ctn

mikrovláknové utěrky

32x43cm
100 pcs/ctn

Product Code

ZTF-009

Jelenica

Blue

Green

Grey

Professional

Blau

Grün

Grau

Professional

Product Code

ZP-005

Product Code

Product Code

ZP-0051

ZP-0052

Product Code

ZP-006

Rukavica z miktovlákna
Rukavice z mikrovlákna

50x45cm
144 pcs/ctn

Product Code

ZT-004

Product Code

28x24cm
144 pcs/ctn

ZP-007

ŠPONGIA NA UMÝVANIE
Mycí houba

40x40cm
48 pcs/ctn

Product Code

ZP-011

23x15cm
144 pcs/ctn

Product Code

ZP-008

23x15cm
144 pcs/ctn
25x18cm
144 pcs/ctn

Product Code

ZP-010

Product Code

ZP-009
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UMÝVANIE RÚK
VIOLA
LILLA

AVELLANA

Product Code

1L
12 pcs/ctn

Product Code

HG-2

Odstraňuje škvrny od farieb, lakov,
živíc a lepidiel.
Odstraňuje skvrny od barev, lakov,
pryskyřic a lepidel.

1L
12 pcs/ctn

Product Code

CR-1

1L
12 pcs/ctn

HG-1

3L
4 pcs/ctn

Product Code

HG-3

Špeciálne vyvinutý pre odstránenie silnej
prevádzkovej špiny z rúk.
Speciálně vyvinutý pro odstranění silný
provozní špíny z rukou.

Krém s prírodným pílingom.
Krém s přírodním pílingom.

BIANCA
Vlhké utierky
Prispievajú k zachovaniu prirodzenej obrannej funkcie kože a
zároveň zabraňuje tvorbe stvrdnutej a popraskanej pokožky.
Všetky výrobky sú vhodné pre každodenné použitie, sú
dermatologicky testované.
Přispívají k zachování přirozené obranné funkce kůže a zároveň
zabraňuje tvorbě ztvrdlé a popraskané pokožky. Všechny
výrobky jsou vhodné pro každodenní použití, jsou
dermatologicky testovány.

750ml
12 pcs/ctn

Univerzálna ručná pasta.
Univerzální ruční pasta.
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Product Code

PT-1

Product Code

WP-1

Navlhčené obrúsky na čistenie
a odmasťovanie rúk.
Navlhčené ubrousky pro čištění a
odmašťování rukou

LEPENIE
LEPENÍ
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SPEEDY BOND GREY

SPEEDY BOND BLACK

pred

po

10+10ml
8 pcs/ctn

Product Code

SB-295G

10+10ml
8 pcs/ctn

Product Code

SB-290B

Speedy Fix lepidlo. Dvojzložkové živicové lepidlo pre rýchle a spoľahlivé lepenie výrobkov z plastu, kovu, dreva, keramiky, skla, gumy a iných materiálov. Rýchla väzba sa
môže použiť ako jednotlivo, tak v kombinácii s práškovou emulziou za studena na báze uhľovodíkových vlákien. Speedy Fix lepidlo. Dvousložkové pryskyřice lepidlo pro
rychlé a spolehlivé lepení výrobků z plastu, kovu, dřeva, keramiky, skla, gumy a jiných materiálu. Rychlá vazba se může použít jak jednotlivě, tak v kombinaci s práškovou
emulzií za studena na bázi uhlovodíkových vláken

LEPIDLO NA SPÄTNÉ ZRKADLÁ

LEPIDLO NA VÝFUKY

Lepidlo na zpětná
zrcátka

1,2ml
24 pcs/ctn

Lepidlo na výfuky

Product Code

RM-281

Lepidlo na spätné zrkadlá je obzvlášť pevné a rýchlo tuhnúce lepidlo. Je
použiteľné pre všetky zlúčeníny: kov-sklo, kov-kov, sklo-sklo.
Lepidlo na zpětná zrcátka je obzvlášť robustní a rychle tuhnoucí lepidlo.
Je použitelné pro všechny sloučenin: kov-sklo, kov-kov, sklo-sklo.
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75g
12 pcs/ctn
142g
24 pcs/ctn

Product Code

ES-8090

Product Code

ES-8088

Poskytuje tesnenie pri montáži nových výfukových systémov,
výfukov, katalyzátorov, rezonátorov, atď. Možno použiť aj pre
domáce účely ako lepidlo na vysoku teplotou.
Poskytuje těsnění při montáži nových výfukových systémov,
výfukov, katalyzátorov, rezonátorov, atd. Lze použít i pro domácí
účely jako lepidlo na vysoku teplotou.

SUPER EPOXY ČÍRE

STEEL EPOXY BLACK

35g
12 pcs/ctn

35g
12 pcs/ctn

Product Code

ST-400

Vhodné na kov, drevo, porcelán, sklenené vlákna, rúrky, elektrické spoje,
tesnenia, keramiku, väčšina plastov a pod. Nie je vhodné pre nylon, kremík,
fluórové živice, mäkčené PVC, polypropylén alebo gumy. Možno vŕtať, pilovať,
poklepal, obrábať, atď. Vytvrdzuje behom 5 minút, získava plnú silu v 12h.
Vhodné na kov, dřevo, porcelán, sklenené vlákna, trubky, elektrické spoje,
těsnění, keramiku, , většinu plastů a pod. Není vhodné pro nylon, křemík,
fluorovéryskyřice, měkčené PVC, polypropylenu nebo z pryže. Lze vrtat,
pilovat, poklepal, obrábět, atd. Vytvrzuje během 5 minut, získává plnou sílu v
12h.

Product Code

CL-300

Používa sa na lepenie elektrických súčiastok, keramických dlaždísd, dreva,
kovu, betónu a výrobkov zo skla. Možno vŕtať, pilovať, poklepal, obrábať, atď.
Vytvrdzuje behom 5 minút, získava plnú silu za 12h.
Používá se pro lepení elektrických součástek, keramických dlaždic, dřeva,
kovu, betonu a výrobkov ze skla. Lze vrtat, pilovat, poklepal, obrábět, atd.
Vytvrzuje během 5 minut, získává plnou sílu za 12h.

SEKUNDOVÉ LEPIDLO

AKRYLOVÉ LEPIDLO

28+28g
24 pcs/ctn

Product Code

CL-305A

10+10g
20 pcs/ctn

Product Code

CL-306A

28+28g
24 pcs/ctn

Product Code

ST-405A

Vysoko polymérny produkt, ktorý tuhne veľmi tvrdo, ako oceľ ak s úplne vysuší. Takto si bude udržiavať vysokú
teplotu vďaka ktorému je ohňovzdorný. Poskytuje tiež dobrú odolnosť proti chemickým rozpúšťadlám, antiseptickým
a ultrafialovým (UV) žiareniam. Neohýba sa a ani nedeformuje. Vzhľadom k svojej tuhosti, znáša veľmi vysokú
pevnosť v ťažná sila potom, čo sa úplne vysuší. Vysoko polymerní produkt, který tuhne velmi tvrdo, jako ocel když se
zcela vysuší. Takto bude udržovat vysokou teplotu díky němuž je ohnivzdorný. Poskytuje také dobrou odolnost proti
chemickým rozpouštědlem, antiseptickému a ultrafialovému (UV) záření. Neohýbá sa a ani nedeformuje. Vzhledem
ke své tuhosti, snáší velmi vysokou pevnost v tažná síla poté, co se zcela vysuší.

3g
12 pcs/ctn

Rýchloschnúce lepidlo na plasty, drevo,
gumu, kože a keramiku.
Rychleschnoucí lepidlo na plasty, dřevo,
gumu, kůži a keramiku.
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EPOXYD

UNIVERZÁLNE LEPIDLO
Na kov (black)

57g
216 pcs/ctn

Product Code

HC-109

28g
216 pcs/ctn

Univerzalní lepidlo

Univerzálne(white)

Product Code

HC-120

57g
216 pcs/ctn

Product Code

HC-255

28g
216 pcs/ctn

Product Code

HC-200

Vhodné na kov, drev, porcelán, sklenené vlákna, rúrky, elektrické spoje, tesnenia, keramiku, väčšinu plastov
a nie je vhodné pre nylon, kremík, fluór živice, mäkčené PVC, polypropylén alebo gumu. Možno vŕtať,
pilovať, poklepávať, obrábať, atď. Vytvrdzuje behom 5 minút, získava plnú silu v priebehu 12h.
Vhodné na kov, dřevo, porceláno, skelnení vlákna, trubky, elektrické spoje, těsnění, keramiku, většinu
plastů a není vhodné pro nylon, křemík, fluor pryskyřice, měkčené PVC, polypropylen nebo gumu.
Možné vrtat, pilovat, poklepal, obrábět, atd. Vytvrzuje během 5 minut, získává plnou sílu v prubehu
12h.

Product Code

BFU-5

FIX LOCK (BLUE). THREADLOCKER je vysokopevnostný materiál, ktorý
slúži pre zaistenie závitov alebo skrutkiek pre demontáž, kde je potrebný
vysoký krútiaci moment. Jeho vysoká priepustnosť zabezpečí, že sa
dostane aj do malých priestorov a preto má vynikajúce použitie ako antikorózne činidlo na kovy. FIX LOCK (BLUE) slouží k zajištění pro pojistné
matice, šrouby, ložiska, ozubená kola a trubkové spoje, které vyžadují
opětovnou montáž při servisu a opravách. Jeho vysoká propustnost
zajistí, že se dostane i do malých prostor a proto má vynikající použití jako
anti-korozní
činidlo
na
kovy.
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Product Code

UG-555

Univerzálne kontaktné lepidlo. Ideálne pre lepenie
dreva, kovu, tvrdého PVC, kože, gumy, plsť, plasty,
sklo, keramika, porcelán, papier. Stvrdne za 15 min
do plnej sily za 24 hodín.Univerzální kontaktní
lepidlo. Ideální pro lepení dřeva, kovu, tvrdého PVC,
kůže, gumy, plsť, plasty, sklo, keramika, porcelán,
papír. Ztvrdne za 15 min. Získa plnú tvrdosť v
průběhu
24
hodin.

LEPIDLO NA SKRUTKY RED

LEPIDLO NA SKRUTKY BLUE

10g
24 pcs/ctn

30g
24 pcs/ctn

10g
24 pcs/ctn

Product Code

BFS-6

FIX LOCK (RED). THREADLOCKER je vysokopevnostný materiál, ktorý
slúži pre zaistenie závitov alebo skrutkiek pre demontáž, kde je potrebný
vysoký krútiaci moment. Jeho vysoká priepustnosť zabezpečí, že sa
dostane aj do malých priestorov a preto má vynikajúce použitie ako antikorózne činidlo na kovy. Je odolný voči nárazom a vibráciám, náradiu a
inými pohyblivými časťami vozidla. FIX LOCK (RED) je vysokopevnostní
materiál, který slouží pro zajištění závitů nebo šroubku pro demontáž, kde je
potřebný vysoký točivý moment. Jeho vysoká propustnost zajistí, že se dostane i do
malých prostor a proto má vynikající použití jako anti-korozní činidlo na kovy. Je
odolný vůči nárazům a vibracím, nářadí a jinými pohyblivými částmi vozidla.

SILIKONOVÉ
Tesnenie bez zápachu
Silikónové tesnenie
bez zápachu

CLEAR

BLACK

Klar

85g
12 pcs/ctn

Product Code

7-CL

85g
12 pcs/ctn

Vhodné pre tesnenie používané pri vysokých teplotách až do 260 ° C.
Vhodné pro těsnění používané pri vysokých teplotách do 260 ° C.

GREY

RED

Schwarz

Grau

Rot

Product Code

9-BL

85g
12 pcs/ctn

Product Code

8-RD

85g
12 pcs/ctn

Vhodné pre tesnenie používané pri vysokých teplotách do 350 ° C..
Vhodné pro těsnění používané pri vysokých teplotách do 350 ° C.

Product Code

5-GE

BRZDOVÁ KVAPALINA
BRZDOVÁ KAPALINA

DOT-4

1L
17 pcs/ctn

Product Code

FD-405A

0,5L
24 pcs/ctn

Product Code

FD-405B

Brzdová kvapalina DOT-4 je založená na polyglykole s prídavkom antioxidantov, spolu s
anti-koróznymi a ďalšími prísadami zabraňuje napučaniu gumy. Je odolná voči vysokej
teplote, s teplotou varu suchej tekutiny -230 °.
Brzdová kapalina DOT-4 je založena na polyglykolů s přídavkem antioxidantů, spolu s
anti-korozními a dalšími přísadami zabraňuje bobtnání pryže. Je odolná vůči vysoké
teplotě, s teplotou varu suché tekutiny -230 °.
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STIERAČE
STĚRAČE
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Konštrukcia Zollex stieračov spolu s
použitím
najmodernejších materiálov pri výrobe, poskytujú
najvyššiu možnú kvalitu pri čistení čelného skla. Sú tiež
známe pre svoju:
• Trvanlivsoť
• Tichú prevádzku
• 100% guma s grafitovou vrstvou
• Zaisťuje vyššiu bezpečnosť jazdy
• 8 adaptérov
• Veľké modelové pokrytie
Konstrukce Zollex stěračů spolu s použitím
nejmodernějších materiálů při výrobě, poskytují nejvyšší
možnou kvalitu při čištění čelního skla. Jsou také známé
pro svou:
• Trvanlivost
• Tichý provoz
• 100% guma s grafitovou vrstvou
• Zvyšuje jízdní bezpěčnosť
• 8 adapterů
• Veliké modelové pokrytí
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ŽIAROVKY

ŽÁROVKY
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KIT PRE PALUBNÉ DOSKY
KIT PRO PALUBNÍ DESKY

Vďaka použitiu špeciálnych technológií, sa svetelný lúč rozširuje na 30
metrov, a osvetlenie vozovky je 88,7%. Zollex žiarovky rozširujú hranice
viditeľnosti a dávajú pocit komfortu, vďaka bielemu svetlu, ktoré je
podobné prirodzenému svetlu. Využitie inovatívnych technológií
poskytuje silný svetelný výkon, ktorý umožňuje vidieť vždy ďalej a
lepšie. Bezpečné pre životné prostredie, Zollex lampy neobsahujú
škodlivé látky, a sú v súlade s medzinárodnými štandardmi RoHS, Emark.
Díky použití speciálních technologií, se světelný paprsek rozšiřuje na 30
metrů, a osvětlení vozovky je 88,7%. Zollex žárovky rozšiřují hranice
viditelnosti a dávají pocit komfortu, díky bílému světlu, které je podobné
přirozenému světlu. Využití inovativních technologií poskytuje silný
světelný výkon, který umožňuje vidět vždy dál a lépe. Bezpečné pro
životní prostředí, Zollex lampy neobsahují škodlivé látky, a jsou v
souladu s mezinárodními standardy RoHS, E-mark.
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PURE VISION

UV FILTER
Extra lange Lebensdauer
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LONG LIFE
P21\12VWW

10 pcs./bag
100 pcs./carton

P21W\12V

P21W\24v

10 pcs./bag
100 pcs./carton

10 pcs./bag
100 pcs./carton

P21W yellow\12v
RSW\12V

R5W\24v

10 pcs./bag
200 pcs./carton

10 pcs./bag
100 pcs./carton

R10W\12v

R10W\24v

W1,2W\12V

10 psc./bag
100 pcs./carton

10 pcs./bq
200 pcs/carton

10 pcs/bag
100 pcs./carton

W21\5W\12V

10 pcs./bag
100 pcs./carton

C10W\12V
WSW\12V

10 pcs./bag
100 pcs./carton

UNIVERZÁLNE FILTRE
UNIVERZÁLNÍ FILTRY
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ZDRHOVACIE PÁSKY
ZDRHOVACÍ PÁSKY

Nylonové káblové pásky rôznych rozmerov. Zollex nylonové
pásky sú neuveriteľne silné a pevné. Pre profesionálne a
pravidelné použitie.
Nylonové kabelové pasky různých rozměrů. Zollex nylonové
pasky jsou neuvěřitelně silné a pevné. Pro profesionální a
pravidelné použití

Code
Code

TW-25-150

TB-25-150

TW-25-200

TB-25-200

TW-36-180

TB-36-180

TW-36-200

TB-36-200

TW-36-300

TB-36-300

TW-48-200

TB-48-200

TW-48-250

TB-48-250

TW-48-300

TB-48-300

TW-48-350

TB-48-350

TW-48-450

TB-48-450

TW-76-400

TB-76-400
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UNIVERZÁLNE MANŽETY
UNIVERZÁLNI MANŽETY
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UNIVERZÁLNE MANŽETY
UNIVERZÁLNÍ MANŽETY

SMALL

MEDIUM

LARGE

Vyrobené z Japonského neoprénu. Je odolný proti prerazaniu a
nízkej teplote. Montáž manžety by sa mala uskutočniť na základe
odborných ználostí autoservisu podľa pokynov výrobcu automobilu.
Tieto manžety prešli testom na aute Volkswagen Amarok , na súťaži
Paris-Dakar za tím Slovinska. Vďaka svojej univerzálnosti
pokrývajú až 90% všetkých ostatných veľkostí.
Vyrobeno z Japonského neoprenu. Je odolný proti přerazení a
nízké teplotě. Montáž manžety by se měla uskutečnit na základě
odborných znalostí autoservisu podle pokynů výrobce automobilu.
Tyto manžety prošly testem na autě Volkswagen Amarok, na
soutěži Paris-Dakar za tým Slovinska. Díky své univerzálnosti
pokrývají až 90% všech ostatních velikostí.

34.

FARBY V SPREJI
BARVY V SPREJI
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RAL FARBY

FARBA ODOLNÁ VYSOKÉJ
TEPLOTE

RAL BARVY

BARVA ODOLNÁ VYSOKEJ
TEPLOTY
Rýchloschnúci lak pre vnútorné i
vonkajšie použitie. Dokonale pokrýva
kov, sklo, plast a drevené povrchy.
Farby zodpovedajú RAL tabuľke. RAL
číslo je uvedené na vrchnáku.

Vhodné pre interiérové aj exteriérové
práce. Náter po vyschnutí odoláva
teplotám až do 600 ° C. Je vhodný pre
radiátory, kotly, plynové sporáky, výfuky
a farby na grile. Odolný voči oleju, hrdzi,
soli a proti vode.

Rychleschnoucí lak pro vnitřní i
venkovní použití. Dokonale pokrývá
kov, sklo, plast a dřevěné povrchy.
Barvy odpovídají RAL tabulce. RAL
číslo je uvedeno na vrchnáku.

400ml
12 pcs/ctn

Vhodné pro interiérové i exteriérové
práce. Nátěr po vyschnutí odolává
teplotám až do 600 ° C. Je vhodný pro
radiátory, kotle, plynové sporáky, výfuky
a barvy na grilu. Odolný oleji, rzi, soli a
proti vodě.
450ml
12 pcs/ctn

ZÁKLADNÁ FARBA
ZÁKLADNÍ BARVA

PIŠTOL NA SPREJE
PISTOLE NA SPREJE

Univerzálny rýchloschnúci
akrylátový základný náter. Dlho
trvajúci účinok proti korózii. Môže
byť použitý pre všetky druhy
rôznych povrchov, ako sú kov,
sklo, drev, keramiku a väčšinu
plastov.
Univerzální rychleschnoucí akrylátový
základní nátěr. Dlho1trvajúci účinek
proti korozi. Může být použit pro
všechny druhy různých povrchů, jako
jsou kov, sklo, dřev, keramiku a
většinu plastů.

400ml
12 pcs/ctn

Product Code

Perfektný úchyt, ľahko
ovládateľný. Hodí sa ku
všetkým
aerosólovým
plechovkám.
Perfektní úchyt, snadno
ovladatelný. Hodí se ke
všem
aerosolovým
plechovkám.

100 pcs/ctn

UNDERBODY PROTECTION

GS451

RUBBER PAINT

Poskytuje účinnú a trvalú ochranu proti
korózii pre všetky druhy vozidiel. Na
ošetrovanom povrchu sa vytvorí
ochranná vrstva, ktorá je odoláva
dlhotrvajúcemu opotrebovaniu a je
odolná soli a vode a tiež chráni
podvozok proti poškodeniu. Je odoloná
vysokým a nízkym teplotám: -25 ° C a +
50 ° C.Poskytuje účinnou a trvalou
ochranu proti korozi pro všechny druhy
vozidel. Na ošetřovaném povrchu se
vytvoří ochranná vrstva, která je odolává
dlouhotrvajícímu opotřebení a je odolná
soli a vodě a také chrání podvozek proti
poškození. Je odoloná vysokým a
nízkým teplotám: -25 ° C a + 50 ° C.

Ochranné pogumovanie. Vynikajúci
pre zmenu vzhľadu povrchu. Môžete ju
použiť na disky, emblémy, prahy,
mreže, plastové interiérové diely. Je
ľahko aplikovateľný a odstrániteľný.
Nepoškodzuje ošetrovaný povrch.
Ochranné pogumováním. Vynikající
pro změnu vzhled povrchu. Muze ji
Použít na kola, emblémy, prahy, mříž,
plastové interiérové díly. Je snadno
aplikovatelný
a
odstranitelné.
Nepoškozuje ošetřovaný povrch.

450ml
12 pcs/ctn

.

520ml
12 pcs/ctn

Product Code

UN-18

OSVIEŽOVAČE VZDUCHU
OSVĚŽOVAČE VZDUCHU
Atraktívny dizajn a príjemná vôňa osviežovačov vzduchu ZOLLEX určite oživí interiér vášho domova a vozidla.
Atraktivní design a příjemná vůně osvěžovačů vzduchu ZOLLEX jistě oživí interiér vašeho domova a vozidla.

COOL BREEZE

GREEN TEA

LEMON

NEW CAR

VANILLA

CHERRY

100 pcs/ctn

Product Code

100 pcs/ctn

Product Code

100 pcs/ctn

Product Code

100 pcs/ctn

Product Code

100 pcs/ctn

Product Code

100 pcs/ctn

Product Code

100 pcs/ctn

Product Code

100 pcs/ctn

Product Code

100 pcs/ctn

Product Code

100 pcs/ctn

Product Code

100 pcs/ctn

Product Code

100 pcs/ctn

Product Code

AF35CB

AF62CB

AF35GT

AF62GT

AF35LE

AF62LE

AF35NC

AF62NC

AF35VA

AF62VA

AF35SG

AF62SG
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LEPIACE PÁSKY
LEPICÍ PÁSKY

Univerzálna izolačná páska, vodeodolná a odolná mierne vyšším
teplotám. Užitočná pre rôzne opravy, balenie a upevňovanie.
Určené pre profesionálne aj bežné použitie. K dispozícii v rôznych
farbách: čierna, červená, biela, modrá, zelená.
Univerzální izolační páska, voděodolná a odolná mírně vyšším teplotám.
Užitečná pro různé opravy, balení a upevňování. Určeno pro
profesionální i běžné použití. K dispozici v různých barvách: černá,
červená, bílá, modrá, zelená.

Dimension

Code

Color

19x10 cm

PH102

green

19x10 cm

PH103

red

19x10 cm

PH105

blue

19x10 cm

PH104

white

19x10 cm

PH101

black

19x20 cm

PH201

19x10 cm
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black
2x 5 colors

