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Katalog produktów 2022

Shiny Garage jest pierwszą polską marką detailingową, obecną na
rynku od 2012 roku. Współpracując z profesjonalistami i wsłuchując
się w sugestie klientów, stworzyliśmy najskuteczniejsze produkty
do pielęgnacji aut. Najwyższej jakości surowce od sprawdzonych
europejskich i światowych dostawców, oraz nasze autorskie receptury, gwarantują bezpieczeństwo dla użytkowników i są przyjazne
dla środowiska.
Wierzymy, że właściwa, wysokiej jakości pielęgnacja, zapewni ochronę nowym autom i wydobędzie pierwotny blask nawet z najbardziej
wysłużonych pojazdów.

Dlaczego warto wybrać produkty Shiny Garage?
JESTEŚMY W 100% MARKĄ POLSKĄ – tu działamy, zatrudniamy, i płacimy podatki.
DBAMY O ŚRODOWISKO – wszystkie odpady powstające przy produkcji
poddajemy recyklingowi lub ponownemu wykorzystaniu.
JESTEŚMY UCZCIWI – nasze produkty spełniają obietnice zawarte na
opakowaniu.
POMAGAMY – co roku wspieramy inicjatywy społeczne lub fundacje.
Corocznie uczestniczymy w WOŚP.
JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI – nasze opakowania zawierają wszelkie
informacje o środkach ostrożności, a we wszystkich największych sklepach
oferujących nasze produkty przeprowadzamy szkolenia, by sprzedawcy
mogli udzielać klientom rzetelnych informacji przed zakupem.
ŻYJEMY MOTORYZACJĄ – wspieramy i uczestniczymy w wielu imprezach
motoryzacyjnych i targach każdego roku.
KORZYSTAMY Z NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH – jeśli
zmieniamy formułę produktu, to tylko na bezpieczniejszą bądź skuteczniejszą, zawsze informując o tych zmianach.
EDUKUJEMY – wspólnie z partnerami organizujemy dni otwarte, podczas
których można dowiedzieć się jak prawidłowo dbać o samochód, a także
przekonać się o działaniu naszych produktów. Prowadzimy szkolenia dla
pasjonatów i profesjonalistów.
JESTEŚMY PIERWSI – jesteśmy nie tylko pierwszą polską detailingową
marką, ale też jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek wiele innowacyjnych
produktów.
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Kategorie produktów:

Mycie
Dekontaminacja
Lakier
Szkło
Koła i plastiki
Wnętrze
Akcesoria
Zestawy

Linia Detailer
To kompletna gama produktów do pielęgnacji auta, stworzona dla
pasjonatów. Najistotniejszą cechą produktów z linii Detailer jest
trwały efekt, uzyskiwany możliwie najmniejszym nakładem pracy.

Mycie
Głównym celem mycia jest usunięcie jak
największej ilości zabrudzeń bezdotykowo.
W naszej ofercie znajdziesz szampony, piany
aktywne oraz koncentraty do usuwania
silnych zabrudzeń, czy na przykład preparat
do usuwania owadów.

WE ARE A 100% POLISH BRAND

Bug Off
intensywny i przyjemny
zapach

Ph=7

obojętne ph

bezpieczny dla powłok

Preparat do usuwania owadów z karoserii samochodowej.
• rozpuszcza chitynowe pancerze owadów
• posiada neutralne pH
• jest bezpieczny dla wosków i delikatnych elementów karoserii
• ma przyjemny miętowy zapach

Sposób użycia:
Nie aplikuj na rozgrzaną powierzchnię, nie dopuść do wyschnięcia produktu. Spryskaj elementy zabrudzone owadami i pozostaw produkt na 30-60 sekund, następnie spłucz pod wysokim ciśnieniem. W razie
potrzeby powtórz czynność.

bezpieczny dla wosków

pojemność

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

500 ml

SGBOIR500

12

29,90

10.75

4

99,90

butelka

5L

kod ean

Base Shampoo
bezpieczeństwo

Skoncentrowany szampon do mycia samochodu o silnych właściwościach myjących i odtłuszczających.
Nie narusza wosków, nie pozostawia zacieków.

Sposób użycia:
łatwe spłukiwanie

Ph=7

Wlej 5 nakrętek szamponu do 10 L ciepłej wody, spień szampon lancą lub wodą z węża. Rozprowadź po
lakierze ruchami wzdłużnymi zaczynając od górnych partii karoserii, nadkola, dolne progi i felgi zostaw
na koniec. Spłucz szampon i osusz lakier. Nie dopuść do wyschnięcia na powierzchni.

obojętne ph

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

12.12500Z

12

24,90

1L

01-181Z

6

34,90

5L

01-185Z

4

89,90

25 L

01-1825Z

1

389,90

pojemność
brak zacieków

500 ml

kod ean

bezpieczny dla wosków

Sleek Premium Shampoo
bezpieczeństwo

łatwe spłukiwanie

Szampon samochodowy oparty o najwyżej jakości
składniki.
• neutralne pH,
• obﬁta piana,
• intensywny zapach kiwi,
• mocne zwilżenie mytej powierzchni.

Ph=7

obojętne ph

Sposób użycia:
Wlej 3 nakrętki szamponu do 10 L ciepłej wody,
spień szampon lancą lub wodą z węża. Rozprowadź
po lakierze ruchami wzdłużnymi zaczynając od
górnych partii karoserii, nadkola, dolne progi i felgi
zostaw na koniec. Spłucz szampon i osusz lakier.
Nie dopuść do wyschnięcia na powierzchni lakieru.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

12.15500

12

29,90

01-1215500L1 Z

12

29,90

01-1215500L2 Z

12

29,90

1L

01-12151 Z

6

49,90

5L

12.155

4

129,90

pojemność
500 ml

brak zacieków

500 ml
bezpieczny dla wosków
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500 ml

(Tutti Frutti Ltd Edition)

(Watermelon Ltd Edition)

kod ean

Lakier
Fruit Snow Foam
bezpieczeństwo

Biała piana aktywna o neutralnym pH, przeznaczona do czyszczenia lekkich i średnich zabrudzeń.
Nie narusza wosków/sealantów, bezpieczna dla delikatnych elementów nadwozia (chrom, aluminium,
metal), przyjemny, intensywny, owocowy zapach.

Sposób użycia:
bezpieczny dla wosków

Ph=7

Aplikuj na chłodny i suchy lakier. Rozcieńcz 100 ml piany w 1 L ciepłej wody i wlej do pianownicy (PA). Pianownica ręczna – użyj 20–40 ml piany na 1–1,5 L ciepłej wody. Rozprowadź równomiernie po powierzchni
i pozostaw na 4–6 minut. Nie dopuść do wyschnięcia produktu. Spłucz pod wysokim ciśnieniem.

obojętne ph

łatwe spłukiwanie

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

1L

SGFSF1

6

49,90

5L

SGFSF5

4

109,90

pojemność

kod ean

Blue Snow Foam
bezpieczeństwo

bezpieczny dla wosków

łatwe spłukiwanie

Lekko zasadowa piana aktywna o intensywnym niebieskim kolorze. Odpowiednie składniki zwilżające
i helatujące pozwalają uzyskać dobre właściwości
myjące.
• bezpieczna dla wosków, selantów i delikatnych
elementów karoserii
• nie barwi powierzchni
• lekko zasadowe pH
• intensywny zapach bubble gum

Sposób użycia:
Aplikuj na chłodny i suchy lakier. Rozcieńcz 100 ml
piany w 1 L ciepłej wody i wlej do pianownicy (PA).
Pianownica ręczna – użyj 20-40 ml piany na
1-1,5 L ciepłej wody. Rozprowadź równomiernie
po powierzchni i pozostaw na 4-6 minut. Nie dopuść
do wyschnięcia produktu. Spłucz pod wysokim
ciśnieniem.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

1L

10.81Z

6

49,90

5L

10.85Z

4

149,90

pojemność

kod ean

Pink Snow Foam
bezpieczeństwo

bezpieczny dla wosków

Lekko zasadowa piana aktywna o intensywnym
różowym kolorze. Odpowiednie składniki zwilżające
i helatujące pozwalają uzyskać dobre właściwości
myjące.
• bezpieczna dla wosków, selantów i delikatnych
elementów karoserii
• nie barwi powierzchni
• lekko zasadowe pH
• intensywny zapach rabarbaru

Sposób użycia:
Aplikuj na chłodny i suchy lakier. Rozcieńcz 100 ml
piany w 1 L ciepłej wody i wlej do pianownicy (PA).
Pianownica ręczna – użyj 20-40 ml piany na
1-1,5 L ciepłej wody. Rozprowadź równomiernie
po powierzchni i pozostaw na 4-6 minut. Nie dopuść
do wyschnięcia produktu. Spłucz pod wysokim
ciśnieniem.

łatwe spłukiwanie

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

1L

SGPSF1

6

49,90

5L

10.95

4

149,90

pojemność

kod ean
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WE ARE A 100% POLISH BRAND

All Around APC

Ph > 7

Skuteczny, wielozadaniowy koncentrat czyszczący. Stworzony z myślą o czyszczeniu wszelkich
elementów wewnątrz i na zewnątrz samochodu. Nie pozostawia zacieków, jest w pełni bezpieczny dla
czyszczonych powierzchni. Posiada przyjemny cytrusowy zapach.

zasadowe ph

1:5

Sposób użycia:
W zależności od stopnia zabrudzenia rozcieńcz od 30 do 200 ml produktu w 1 L ciepłej wody. Rozprowadź
produkt po powierzchni. Następnie użyj szmatki lub szczoteczki. Przetrzyj czyszczoną powierzchnię
wilgotną szmatką lub spłucz wodą i osusz. W przypadku cięższych zabrudzeń powtórz czynności. Nie
dopuść do wyschnięcia produktu na czyszczonej powierzchni, sprawdź działanie produktu przed użyciem.

rozcieńczenie

odtłuszcza powierzchnie

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

1L

10.31Z

6

34,90

5L

10.35Z

4

109,90

pojemność

kod ean

Red Devil

Ph > 7

Usuwa najtrudniejsze zabrudzenia z komory silnika, nadkoli czy lakieru. Dzięki nanotechnologii pozostawia
na powierzchni „ﬁlm” ochronny zapobiegający nadmiernemu brudzeniu.

zasadowe ph

Sposób użycia:
Nie aplikuj na rozgrzaną powierzchnię, nie dopuść do wyschnięcia produktu. W zależności od stopnia
zabrudzenia, rozcieńcz od 10 do 200 ml produktu w 1 L ciepłej wody. Rozprowadź produkt po powierzchni
przy pomocy opryskiwacza i pozostaw na ok. 1 minutę i rozpocznij pędzelkowanie/czyszczenie. Następnie
spłucz czyszczoną powierzchnię.

odtłuszcza powierzchnie

zawiera polimery

1:5

Visit our Instagram
page

9

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

1L

10.61Z

6

34,90

5L

10.65Z

4

109,90

pojemność

rozcieńczenie

Visit our YouTube
channel

kod ean

Dekontaminacja
Zabieg polegający na usunięciu z powierzchni
lakieru zalegających na nim osadów metalicznych
i przemysłowych, smoły, asfaltu oraz różnego rodzaju
żywic i soków z drzew.
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WE ARE A 100% POLISH BRAND

D-Tox
wywołuje efekty krwawienia

bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do deironizacji powierzchni.
Usuwa metaliczne zanieczyszczenia, takie jak pył
z klocków hamulcowych, osad atmosferyczny,
osad trakcyjny.
• neutralne pH
• błyskawiczna penetracja i rozpuszczenie zabrudzeń
• bezpieczeństwo dla każdej powierzchni

bezpieczny dla powłok

Aplikuj na chłodną powierzchnię. Pozostaw produkt do momentu aż zmieni kolor na czerwony.
Odczekaj jeszcze 2-3 minuty i spłucz pod wysokim
ciśnieniem. Nie dopuść do wyschnięcia produktu.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

11.9500 Z

12

39,90

1L

SGDX1

6

59,90

5L

SGDX5

4

209,90

25 L

SGDX25

1

899,90

pojemność
usuwa czasteczki metali

Sposób użycia:

500 ml

kod ean

D-Tox Liquid
wywołuje efekty krwawienia

Preparat przeznaczony do usuwania metalicznych zanieczyszczeń z lakieru, felg, szkła, gumy i chromu.
Płynna formuła pozwala lepiej pokryć czyszczoną powierzchnię. Usuwa pył z klocków hamulcowych,
osad atmosferyczny.

Sposób użycia:
bezpieczeństwo

Aplikuj na chłodną powierzchnię. Pozostaw produkt do momentu aż zmieni kolor na czerwony. Odczekaj
jeszcze 2–3 minuty i spłucz pod wysokim ciśnieniem. Nie dopuść do wyschnięcia produktu.

bezpieczny dla powłok

usuwa czasteczki metali

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

1L

SGDL1

6

49,90

5L

SGDL5

4

189,90

pojemność

kod ean

Smooth Clay Lube
śliskie wykończenie

Mieszanka starannie dobranych składników, które nadają glince odpowiedni poślizg i znacząco poprawiają
pracę z nią, minimalizując ryzyko powstanie hologramów.

Sposób użycia:
Wstrząśnij. Spryskaj obﬁcie dany element, zroś glinkę i rozpocznij pracę. Fragment lakieru, na którym
pracujesz, musi być zawsze mokry od lubrykantu. Nie aplikuj na rozgrzaną powierzchnię, unikaj aplikacji
w bezpośrednim słońcu.

pojemność
500 ml
5L

11

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

SGSCL500

12

29,90

11.115 Z

4

109,90

kod ean

Dekontaminacja
Clay Mitt
ClayMitt wykorzystuje zaawansowaną technologię High-Tech Polymer w celu usunięcia szeregu zanieczyszczeń bez użycia chemii.
• krótki czas działania 5-15 minut,
• do 50 samochodów z jednej rękawicy,
• usuwa różnego rodzaju zabrudzenia,
• najprostszy, najszybszy sposób na „glinkowanie” lakieru.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

16.97

20

89,90

kod ean

Clay Bar 100g
Delikatna glinka, która bardzo dobrze usuwa wszelkie zanieczyszczenia z lakieru oraz felg, takie jak
charakterystyczne czarne kropki.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

11.10100Z

20

44,90

kod ean

Clay Block
Clay Block zapewnia szybkie i skuteczne usunięcie zanieczyszczeń z lakieru. Wykonana z wysokiej jakości
polimeryzowanej gumy, skraca czas pracy o połowę w porównaniu do tradycyjnych glinek. Zalecamy do
użycia w przypadku średnio zanieczyszczonych lakierów.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

16.96

20

55,90

kod ean
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Lakier
Lakier to jedna z najbardziej wymagających partii
samochodu. Przy właściwej pielęgnacji zachowa
głębię i blask. W naszej ofercie, oprócz podstawowych
produktów, jak detailer czy wosk w sprayu, znajdziesz
również cleanery do lakieru, woski naturalne
i syntetyczne w paście.

Lakier

Ca

usuwa osady wapienne

Pure Paint Cleaner
Cleaner do lakieru. Nie zawiera wosków i wypełniaczy. Odpowiednia kombinacja środków czyszczących
i odtłuszczających gwarantuje przygotowanie powierzchni pod aplikację wosku lub sealantu.

Sposób użycia:
odtłuszcza powierzchnie

Wstrząśnij. Nanieś niewielką ilość produktu przy pomocy aplikatora na czysty, suchy lakier. Pracuj na
małej powierzchni do wypracowania produktu. Pozostałość preparatu usuń szmatką z mikroﬁbry. Przejdź
do kolejnego elementu. Unikaj kontaktu z elementami plastikowymi i gumowymi.

pojemność
250 ml

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

13.23250

12

19,90

kod ean

Glaze
podbija głębie lakieru

Wydobywa niesamowitą głębie lakieru, połysk i nadaje „mokre wykończenie”. Idealny produkt do szybkiego
poprawienia połysku i głębi lakieru podczas zlotów czy wystaw.

Sposób użycia:
śliskie wykończenie

Aplikuj na chłodny lakier, stosuj aplikator Purple Pocket. Nanieś niewielką ilość produktu i rozprowadź po
danym elemencie, pozostaw na 2–5 minut i wypoleruj szmatką z mikroﬁbry w celu uzyskania lustrzanego
połysku.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

250 ml

13.25250Z

12

29,90

500 ml

13.25500

12

49,90

pojemność

kod ean

Quick Detail Spray
bezpieczeństwo

szybko odparowuje

Produkt typu „spryskaj, przetrzyj i zapomnij”. Odpowiednio dobrany skład pozwala aplikować preparat
w najbardziej wymagających warunkach, takich jak wysoka temperatura czy wilgotność. Idealny kompan
do prac na zlotach, czy w salonach samochodowych.
• usuwa ślady po twardej wodzie i lekkie zabrudzenia
• pozostawia lakier śliski i błyszczący
• posiada zapach gumy balonowej

Sposób użycia:
zabezpiecza lakier

Wstrząśnij. Spryskaj dany element, rozprowadź szmatką z mikroﬁbry i wypoleruj. Nie aplikuj na rozgrzaną
powierzchnię, unikaj aplikacji w bezpośrednim słońcu.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

500 ml

13.22500

12

29,90

1L

SGQDS1

6

49,90

5L

SGQDS5

4

129,90

pojemność

kod ean
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WE ARE A 100% POLISH BRAND

Morning Dew QD & WAX
bezpieczeństwo

zabezpiecza lakier

To nie tylko produkt typu quick detailer, czyli produkt do szybkiego odświeżenia lakieru, usuwający ślady
po twardej wodzie czy lekkie zabrudzenia, to najbardziej zaawansowany detailer, który sprawi że lakier
samochodu nabierze śliskości i niesamowitej głębi koloru dzięki specjalnej kombinacji polimerów i wosków.

Sposób użycia:
Wstrząśnij. Aplikuj produkt na suchy, czysty i chłodny lakier. Wystarczą 1–2 strzały z atomizera na
dany element. Rozprowadź szmatką z mikroﬁbry i wypoleruj drugą, suchą szmatką. Nie aplikuj w słońcu.

podbija głębie lakieru

daje efekt hydrofobowy

zawiera naturalne składniki

pojemność

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

500 ml

SGMDQW500

12

39,90

1L

13.211

6

69,90

5L

13.215

4

179,90

kod ean

śliskie wykończenie

ICY Ceramic Detailer
bezpieczeństwo

zabezpiecza lakier

podbija głębie lakieru

Zaawansowany produkt, który dzięki kombinacji
polimerów i Sio2 w szybki sposób nada lakierowi
głębi i efektu szklistości.
• poprawia hydrofobowość na powierzchni
zabezpieczonej
• zapewnia efekt taﬂowania wody na powierzchni
niezabezpieczonej

• pozostawia szkliste i śliskie wykończenie
• usuwa lekkie zabrudzenia
• posiada przyjemny zapach arbuza

Sposób użycia:
Wstrząśnij. Aplikuj produkt na suchy, czysty i chłodny lakier. Wystarczą 1–2 strzały z atomizera na dany
element. Rozprowadź szmatką z mikroﬁbry i wypoleruj drugą, suchą szmatką. Nie aplikuj w słońcu.

daje efekt taflowania

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

500 ml

13.33500Z

12

49,90

500 ml

13.33500BLE

12

49,90

1L

SGICD1

6

79,90

5L

SGICD5

4

199,90

pojemność
zawiera SiO2

śliskie wykończenie

(Whiskey Edition)

kod ean

ICY Ceramic Detailer Whiskey Edition
bezpieczeństwo

podbija głębie lakieru

zabezpiecza lakier

Wysoce zaawansowany detailer, będący kombinacją polimerów i SiO2. Zapewnia niesamowitą głębię koloru
i śliskość. Charakteryzuje się banalną wręcz aplikacją oraz efekt taﬂowania- oznacza to, że z powierzchni
woda odprowadzana jest w postaci taﬂi (gwarantując „efekt suchego lakieru”), a nie w formie kropli.
Idealny do odświeżenia efektu wizualnego na lakierach zabezpieczonych powłokami ceramicznymi, nie
pozostawia smug i bardzo dobrze się wypracowuje. Usuwa ślady po twardej wodzie i odciski palców.
Limitowana edycja ze specjalną etykietą i kompozycją zapachową.

Sposób użycia:
daje efekt taflowania

Upewnij się że powierzchnia jest chłodna. Nie aplikuj w bezpośrednim słońcu. Spryskaj powierzchnię przy pomocy atomizera (jeden strzał na element). Rozprowadź produkt za pomocą mikroﬁbry.
3. Wypoleruj drugą, czystą stroną mikroﬁbry.

zawiera SiO2

śliskie wykończenie
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pojemność

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

500 ml

13.33500BLE

12

49,90

(Whiskey Edition)

kod ean

Lakier
Carnauba Spray Wax V2
bezpieczeństwo

maskuje rysy

podbija głębie lakieru

zabezpiecza lakier

Ulepszona formuła naszego płynnego wosku Carnauba. Dzięki zastosowaniu nowych emulsji woskowych
i silikonowych udało nam się uzyskać produkt niezwykle przyjemny w aplikacji, hydrofobowy i trwały.
Carnauba Spray Wax pozostawia powierzchnię niezwykle ślisvką, nadaje dużą głębię oraz połysk.

Sposób użycia:
• umyj i osusz lakier,
• aplikuj produkt na suchą i chłodną powierzchnię,
• rozprowadź po lakierze szmatką lub aplikatorem,
• zaraz po aplikacji wypoleruj suchą, czystą szmatką.

daje efekt hydrofobowy

zawiera naturalne składniki

zawiera inhibitory korizji

pojemność
500 ml

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

SGCSWV2500

12

49,90

kod ean

Extreme Wear Wax
bezpieczeństwo

zabezpiecza lakier

Połączenie najwyższej jakości wosków syntetycznych odpowiadających za połysk, trwałość, hydrofobowość i łatwość aplikacji produktu.

Sposób użycia:
podbija głębie lakieru

Nie aplikuj na rozgrzaną powierzchnię, nie dopuść do wyschnięcia produktu. Za pomocą aplikatora nałóż
cienką warstwę produktu na dany element, pozostaw na 1-3 minuty do wyschnięcia i wypoleruj szmatką.
Aplikuj element po elemencie.

daje efekt hydrofobowy

zawiera naturalne składniki

śliskie wykończenie

pojemność
200 g

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

13.18200 Z

12

89,90

kod ean

Wet Protector
bezpieczeństwo

Innowacyjny produkt nadający powierzchni właściwości hydrofobowe i śliskość, aplikowany na mokry
lakier zaraz po myciu.

Sposób użycia:
daje efekt hydrofobowy

Wstrząśnij. Spryskaj niewielką ilością czysty, mokry element i spłucz pod wysokim ciśnieniem. Wytrzyj
powierzchnię ręcznikiem z mikroﬁbry do sucha. Nie aplikuj na rozgrzaną powierzchnię, unikaj aplikacji
w bezpośrednim słońcu.

śliskie wykończenie

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

250 ml

13.20250 Z

12

29,90

500 ml

13.20500Z

12

54,90

1L

13.201Z

6

84,90

5L

13.205Z

4

209,90

pojemność
zabezpiecza lakier

kod ean
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All in #1 Polish
podbija głębie lakieru

Cleaner, wosk i sealant w jednym. Preparat, który podczas jednej aplikacji oczyszcza lakier, zabezpiecza
go, wydobywa głębię i maskuje drobne zarysowania.

Sposób użycia:
daje efekt hydrofobowy

Aplikuj na chłodny lakier, stosuj aplikator Purple Pocket. Nanieś niewielką ilość produktu i rozprowadź po
danym elemencie, pozostaw na 2–5 minut i wypoleruj szmatką z mikroﬁbry. Produkt można warstwować.

usuwa rysy

śliskie wykończenie

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

250 ml

13.16250

12

39,90

500 ml

13.16500

12

69,90

pojemność
zabezpiecza lakier

17

kod ean

WE ARE A 100% POLISH BRAND

Szkło
Czyste szyby to bardziej atrakcyjny
wygląd całego samochodu, ale przede
wszystkim bezpieczeństwo. W naszej
ofercie znajdziesz produkty zarówno
do ich czyszczenia, jak i zabezpieczenia.

Szkło
Perfect Glass Cleaner
Skuteczny preparat do usuwania wszelkich zabrudzeń z powierzchni szklanych. Odpowiednio skomponowane składniki aktywne gwarantują bezpieczeństwo użycia.
• nie zawiera amoniaku
• zawiera surowce czystości farmaceutycznej
• nie pozostawia smug
• ma przyjemny jabłkowy zapach

butelka

brak zacieków

Sposób użycia:
Nanieś niewielką ilość produktu na suchą szybę, rozprowadź szmatką i wypoleruj. Nie aplikuj na rozgrzaną
powierzchnię i w bezpośrednim działaniu promieni słonecznych.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

SGPGC500

12

24,90

1L

01-191Z

6

34,90

5L

15.85

4

79,90

pojemność
500 ml

kod ean

Drop Off
Hydrofobowa powłoka ochronna do zabezpieczenia szyb samochodowych. Unikalna formuła zapewnia
efekt działania już od 50km/h. Trwałość do 6 miesięcy.

daje efekt taflowania

Sposób użycia:

50
km/h

Wstrząśnij. Wyczyść szybę Glass Polish Pro. Aplikuj produkt na czystą i suchą powierzchnię. Aplikuj
wzdłużnie i w poprzek szyby. Po 3-8 minutach wypoleruj produkt. Drugą warstwę aplikuj 1h po pierwszej
warstwie. Po 6 h szyby mogą mieć kontakt z deszczem.

działa od (prędkości)

śliskie wykończenie

pojemność
150 ml

Visit our Instagram
page

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

13.3200 Z

12

49,90

kod ean

Visit our YouTube
channel
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bezpieczeństwo

butelka

szybko odparowuje

łatwe spłukiwanie

intensywny i przyjemny
zapach

bezpieczeństwo

butelka

szybko odparowuje

łatwe spłukiwanie

intensywny i przyjemny
zapach

Bug Off
???
bezpieczeństwo

Sposób użycia:
???

butelka

Koła i plastiki

szybko odparowuje

łatwe spłukiwanie

intensywny i przyjemny
zapach
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pojemność

Nawet najlepiej przygotowany lakier traci swój blask,
cena
cena
kod ean
nienetto
są odpowiednio
przygotowane.
brutto
Dlatego bardzo ważnym jest, by zadbać o nie przy
pomocy specjalistycznych produktów.

ilość sztuk
kod produktu
jeżeliwkoła
i opony
opak. zbiorczym

Koła i elementy plastikowe
Monster Wheel Cleaner +
wywołuje efekty krwawienia

Preparat w formie żelu, przeznaczony do regularnego mycia felg każdego rodzaju. Zastosowane składniki
aktywne wiążą brud i w bezpieczny sposób odspajają go od powierzchni. Zachodzi efekt „krwawienia”:
preparat rozpuszcza pył z klocków hamulcowych i metaliczne zanieczyszczenia.

Sposób użycia:
usuwa czasteczki metali

Wstrząśnij przed użyciem. Aplikuj na chłodne felgi, pozostaw preparat na 2–4 minuty, aż zajdzie reakcja
(pojawi się czerwony kolor). Nie dopuść do wyschnięcia, spłucz pod wysokim ciśnieniem. Przy cięższych
zabrudzeniach zastosuj pędzelek lub szczotkę do felg.

bezpieczny dla powłok

1:5

rozcieńczenie

pojemność

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

500 ml

SGMWC500

12

49,90

1L

14.41

6

69,90

5L

14.45

4

239,90

kod ean

Pure Black Tire Cleaner Concentrate
Dedykowany koncentrat do czyszczenia opon, uszczelek i gumowych dywaników. Mieszanina odpowiednich
środków powierzchniowo-czynnych gwarantuje dogłębne oczyszczenie i lepsze wiązanie dressingów.

Sposób użycia:
pozostawia matowe
wykończenie

Ph > 7

Rozcieńcz produkt: 200–500 ml produktu na 1 L wody. Spryskaj opony i pozostaw preparat na
30–60 sekund. Rozpocznij pędzelkowanie, spłucz obﬁcie wodą. Unikaj aplikacji na rozgrzane powierzchnie.
W przypadku delikatnych felg zalecamy maksymalne rozcieńczenie.

zasadowe ph

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

1L

SGPBTC1

6

49,90

5L

14.55

4

129,90

pojemność

kod ean

Wheel & Tire Cleaner
zawiera inhibitory korizji

Ph > 7

zasadowe ph

bezpieczny dla powłok

Gotowy do użycia, w pełni bezpieczny dla każdej powierzchni produkt do czyszczenia felg. Posiada lekko
zasadowy odczyn, a odpowiednio dobrane związki zwilżające i chelatujące gwarantują skuteczność mycia.
Pracę z produktem uprzyjemnia zapach sorbetu cytrynowego. Po aplikacji czyszczona powierzchnia
uzyskuje efekt połysku.

Sposób użycia:
• spryskaj suchą i chłodną powierzchnię,
• pozwól produktowi zadziałać,
• jeżeli to konieczne, użyj szczotki lub pędzelka,
• spłucz pod ciśnieniem,
• w celu uzyskania połysku wypoleruj suchą
szmatką.

pojemność
500 ml

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

SGWTC500

12

29,90

kod ean
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Coco Tire Booster
Booster do opon w sprayu. W szybki sposób podkręca wygląd opon, nadając im satynowe wykończenie lub
delikatny połysk. Powierzchnia po aplikacji jest sucha i nietłusta. Może być aplikowany na mokrą oponę.

intensywny i przyjemny
zapach

Sposób użycia:
Wstrząśnij. Na dobrze oczyszczoną oponę nanieś produkt bezpośrednio lub za pomocą aplikatora. W celu
uzyskania efektu satyny rozprowadź produkt przy pomocy aplikatora Bi-Color. W celu uzyskania połysku
rozpyl produkt bezpośrednio na oponę i pozostaw do wyschnięcia, przetrzyj szmatką.

daje efekt hydrofobowy

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

250 ml

14.6250Z

12

34,90

500 ml

14.6500 Z

12

64,89

pojemność

kod ean

Back2Black Polymer Tire Dressing
intensywny i przyjemny
zapach

pozostawia antystatyczną
powłokę

pozostawia satynowe
wykończenie

Dressing do opon na bazie wody, polimerów i nanocząsteczek krzemu (SiO₂).
• wysoka trwałość i hydrofobowość
• brak silikonów w składzie
• satynowe wykończenie
• przyjemny zapach Coli

Sposób użycia:
zawiera polimery

zawiera SiO2

daje efekt hydrofobowy

Wstrząśnij. Aplikuj jedną dozę pompki na oponę oczyszczoną Pure Black Tire Cleaner. Rozprowadź
aplikatorem bicolor i pozostaw do wyschięcia. W celu uzyskania maksymalnego efektu nałóż drugą
warstwę produktu.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

SGB2B500

12

74,89

1L

14.11Z

6

129,90

5L

14.15

4

399,90

pojemność
500 ml

kod ean

Jet Black Trim Restorer
intensywny i przyjemny
zapach

Innowacyjne połączenie polimerów, emulsji silikonowych i woskowych zapewnia przywrócenie czerni
zewnętrznym elementom plastikowym jak listwy, zderzaki, elementy w komorze silnika. Zapewnia satynowe wykończenie i trwały efekt hydrofobowy.

Sposób użycia:
daje efekt hydrofobowy

Wstrząśnij przed użyciem. Aplikuj na czysty element przy pomocy aplikatora lub szmatki. Rozprowadź
produkt i pozostaw do wyschnięcia, resztę usuń czystą szmatką.

zawiera polimery

pozostawia satynowe
wykończenie
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pojemność

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

250 ml

SGJBTR250

12

49,90

500 ml

14.3500

12

79,90

kod ean

Koła i elementy plastikowe
Back2Shine Metal Polish
intensywny i przyjemny
zapach

Dedykowana pasta do polerowania wszelkiego rodzaju elementów metalowych. Szczególnie polecamy
do końcówek układu wydechowego, felg, elementów motocykli. Usuwa oksydację, pozostawia głęboki
połysk na czyszczonych elementach.

Sposób użycia:
usuwa rysy

Produkt aplikuj na czystą, suchą powierzchnię. Nanieś niewielką ilość produktu na szmatkę/aplikator,
wypracuj na powierzchni do uzyskania żądanego efektu. Następnie wypoleruj czystą szmatką do uzyskania połysku.

pojemność
100 g

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

01-100 Z

6

49,90

kod ean

bezpieczeństwo

butelka

szybko odparowuje

łatwe spłukiwanie

intensywny i przyjemny
zapach

bezpieczeństwo

butelka

szybko odparowuje

łatwe spłukiwanie

intensywny i przyjemny
zapach
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bezpieczeństwo

butelka

szybko odparowuje

łatwe spłukiwanie

intensywny i przyjemny
zapach

Bug Off
bezpieczeństwo

???

Sposób użycia:
???
butelka

szybko odparowuje

łatwe spłukiwanie

pojemność

kod produktu

ilość sztuk
w opak. zbiorczym

cena
netto

cena
brutto

kod ean

ilość sztuk
w opak. zbiorczym

cena
netto

cena
brutto

kod ean

intensywny i przyjemny
zapach

Bug Off
???
bezpieczeństwo

Sposób użycia:
???

butelka

szybko odparowuje

Wnętrze

łatwe spłukiwanie

pojemność

kod produktu

Deska rozdzielcza i tapicerka narażone są na oddziaływanie

intensywny i przyjemny
zapach

promieni UV i szybkie płowienie. Nasze produkty odpowiednio
przygotowują powierzchnię, zabezpieczają ją przed czynnikami
zewnętrznymi i pomagają w bieżącej pielęgnacji.

24

Wnętrze
Interior Quick Detailer
bezpieczeństwo

Preparat do szybkiego odświeżenia wewnętrznych elementów plastikowych, winylowych, skórzanych,
drewnianych czy aluminiowych. Pozostawia matowe wykończenie oraz ﬁltr UV i antystatyczną powłokę.

Sposób użycia:
butelka

Wstrząśnij. Aplikuj produkt na suchy, czysty i chłodny element. Delikatnie spryskaj szmatkę lub czyszczoną powierzchnię. Rozprowadź produkt po powierzchni i wypracuj do odparowania.

pozostawia matowe
wykończenie

zawiera filtry UV

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

500 ml

15.7500

12

35,90

1L

SGIQD1

6

59,90

5L

15.75

4

119,90

pojemność

kod ean

pozostawia antystatyczną
powłokę

Interior Quick Detailer Whiskey Edition
bezpieczeństwo

butelka

pozostawia matowe
wykończenie

Produkt do szybkiego odświeżenia wewnętrznych elementów plastikowych, winylowych, skórzanych,
drewnianych i aluminiowych. Pozostawia fabryczne matowe wykończenie i zabezpieczenie antystatyczne oraz przeciw działaniu promieni UV. Skutecznie usuwa lekkie zabrudzenia i zabezpiecza
powierzchnię. Limitowana edycja ze specjalną etykietą i kompozycją zapachową.

Sposób użycia:

• Upewnij się że powierzchnia jest chłodna
• Nie aplikuj w bezpośrednim słońcu
• Nanieś produkt na mikroﬁbrę za pomocą atomizera.
• Przetrzyj równomiernie powierzchnię.

pojemność

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

500 ml

13.33500BLE

12

49,90

zawiera filtry UV

pozostawia antystatyczną
powłokę

kod ean

Insider
bezpieczeństwo

Insider to innowacyjny produkt do czyszczenia wszelkich elementów wewnętrznych. Preparat charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami czyszczącymi, zmiękcza brud i pozwala go w bezpieczny
sposób usunąć z czyszczonej powierzchni. Nie wymaga wypłukiwania, może być aplikowany na każdy typ
powierzchni wewnątrz samochodu, posiada przyjemny grejpfrutowy zapach. Charakteryzuje się dobrymi
właściwościami piennymi, dlatego zalecamy stosowanie z pędzelkiem lub Foam Bottle.

butelka

Sposób użycia:
pozostawia matowe
wykończenie

• Zaaplikuj produkt na szmatkę/pędzelek/szczoteczkę.
• Rozprowadź po czyszczonej powierzchni.
• Usuń nadmiar produktu przy pomocy mikroﬁbry.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

01-2500Z

12

29,90

1L

01-21Z

6

39,90

5L

SGI5

4

124,89

pojemność
500 ml

kod ean
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Carpet Cleaner
butelka

1:5

rozcieńczenie

neutralizuje nieprzyjemne
zapachy

Mocno skoncentrowany preparat do czyszczenia wszelkich powierzchni tekstylnych (tapicerka, boczki
drzwiowe, dywaniki). Unikalna formuła penetrująca zabrudzenia pozwala wniknąć w głąb tkaniny i odseparować brud od powierzchni. Do stosowania jako pre-spray lub metodą ekstrakcyjną. Odżywia kolory
i zapobiega nadmiernemu brudzeniu.

Sposób użycia:
Przed użyciem sprawdź działanie produktu w mało widocznym miejscu. Rozcieńcz w zależności od stopnia
zabrudzenia i sposobu użycia. Spryskaj czyszczoną powierzchnię i wypracuj szczoteczką, pozostałość
usuń wilgotną szmatką lub zastosuj odkurzacz ekstrakcyjny. Pozostaw do wyschnięcia, w razie konieczności powtórz czynności. Odplamianie 100-200ml produktu na 1L, pre-spray 25-100ml produktu na 1L
wody, ekstrakcyjne pranie 25-100ml produktu na 1L wody.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

1L

15.51

6

49,90

5L

15.55

4

139,90

pojemność

kod ean

Fabric Cleaner Shampoo
butelka

1:5

rozcieńczenie

neutralizuje nieprzyjemne
zapachy

Innowacyjny, gotowy do użycia produkt przeznaczony do czyszczenia „na sucho” elementów tapicerki
wrażliwych na przemoczenie: podsuﬁtek, boczków drzwi, delikatnych tkanin. Oparty na technologii sieciowania zabrudzeń, zamyka je w cząsteczki i pozwala usunąć bez konieczności stosowania ekstrakcji.
Nie wymaga wypłukiwania.

Sposób użycia:
Nie dopuść do wyschnięcia produktu przed jego wypracowaniem. Zalecane jest umieszczenie butelki
przed użyciem w ciepłej, ale nie gorącej wodzie. Spryskaj czyszczoną powierzchnię, wypracuj produkt
szczoteczką, pozostaw do wyschnięcia. Brud zamknięty w mikrocząsteczkach usuń za pomocą wilgotnej
szmatki lub odkurzacza. W razie konieczności powtórz czynności.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

SGFCS500

12

19,90

1L

15.51

6

24,90

5L

15.55

4

74,89

pojemność
500 ml

kod ean

Leather Cleaner
bezpieczeństwo

Odpowiednio dobrana kompozycja środków powierzchniowo-czynnych w szybki i bezpieczny sposób
penetruje zabrudzenia tapicerki skórzanej i pomaga je usunąć. Neutralne pH sprawia, że produkt jest
całkowicie bezpieczny dla czyszczonej powierzchni.

Sposób użycia:
butelka

Ph=7

obojętne ph

Przed użyciem sprawdź działanie produktu w mało widocznym miejscu. Nanieś na czyszczoną powierzchnię, wypracuj szczoteczką Leather Brush i usuń resztę produktu czystą szmatką, w razie konieczności
powtórz czynności. Nie dopuść do wyschnięcia produktu. Podczas przypadkowej aplikacji na elementy
plastikowe usuń produkt czystą szmatką. Na koniec pozostaw do wyschnięcia i zabezpiecz Leather Cream.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

150 ml

15.3150 Z

12

24,90

500 ml

SGLC500

12

44,90

pojemność

26

kod ean

Wnętrze
Leather Mousse
bezpieczeństwo

Biodegradowalny w 94% krem do pielęgnacji tapicerki skórzanej. Naturalne oleje zmiękczają i konserwują
tapicerkę, w połączeniu z woskiem pszczelim otrzymujemy satynowe, antystatyczne i hydrofobowe
wykończenie. Krem zapobiega wysychaniu i rogowaceniu skór naturalnych.

Sposób użycia:
pozostawia satynowe
wykończenie

Aplikuj na suchą i czystą tapicerkę. Za pomocą szmatki lub aplikatora nanieś niewielką ilość kremu
i rozprowadź po powierzchni, pozostaw do wchłonięcia, przetrzyj element czystą szmatką z mikroﬁbry.

zawiera naturalne składniki

pojemność
250 ml

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

SGLM250

12

59,90

kod ean

Interior Apple Dressing
bezpieczeństwo

butelka

Dressing do wewnętrznych elementów plastikowych. Formuła oparta na wodzie i emulsjach silikonowych.
• pozostawia lekko satynowe wykończenie
• posiada właściwości antystatyczne
• chroni elementy plastikowe przed promieniowaniem UV
• ma przyjemny jabłkowy zapach

Sposób użycia:
Wstrząśnij. Aplikuj produkt na suchy, czysty i chłodny element. Delikatnie spryskaj szmatkę lub aplikator
z mikroﬁbry. Rozprowadź produkt po powierzchni i usuń nadmiar czystą szmatką.

pozostawia matowe
wykończenie

zawiera filtry UV

pojemność

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

SGIAD500

12

39,90

15.151 Z

6

59,90

pozostawia antystatyczną
powłokę

500 ml
1L

kod ean

Satin Interior Plastic Dressing
bezpieczeństwo

Dressing do plastików wewnętrznych w formie kremu o przyjemnym migdałowym zapachu. Pozostawia
satynowe wykończenie, zawiera ﬁltry UV i właściwości antystatyczne.

Sposób użycia:
butelka

Wstrząśnij. Na czystą i suchą powierzchnię zaaplikuj produkt przy pomocy aplikatora z mikroﬁbry lub
szmatki. Rozprowadź preparat i pozostaw do wchłonięcia, przetrzyj powierzchnię czystą szmatką.

pozostawia satynowe
wykończenie

zawiera filtry UV

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

250 ml

15.2250

12

39,90

500 ml

15.2500

12

59,90

pojemność

kod ean

pozostawia antystatyczną
powłokę
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Interior Plastic Protectant Matt
bezpieczeństwo

Dressing do wewnętrznych elementów plastikowych. Przyjemny czekoladowy zapach, właściwości antystatyczne, ochrona powierzchni przed promieniowaniem UV. Pozostawia świeże, matowe wykończenie.

Sposób użycia:
Wstrząśnij. Aplikuj produkt na suchy, czysty i chłodny element. Delikatnie spryskaj szmatkę lub aplikator
z mikroﬁbry. Rozprowadź produkt po powierzchni i usuń nadmiar czystą szmatką.

butelka

pozostawia matowe
wykończenie

zawiera filtry UV

pozostawia antystatyczną
powłokę

pojemność

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

500 ml

15.1500CHZ

12

44,90

1L

01-131Z

6

64,90

5L

SGIPPM5

4

249,90

kod ean

Seal Separator
bezpieczeństwo

Preparat zabezpieczający uszczelki drzwiowe przed przymarzaniem. Formuła bogata w składniki antystatyczne, pielęgnujące i rozdzielające. Produkt zachowuje swoje właściwości do -50°C.

Sposób użycia:
pozostawia matowe
wykończenie

Wstrząśnij. Aplikuj produkt na suchy, czysty element. Rozprowadź produkt po powierzchni i pozostaw
na kilka minut przed zamknięciem drzwi.

odporny na niskie temperatury

pojemność
200 ml

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

SGSS200

20

29,90

kod ean

N0-Scent
bezpieczeństwo

Unikalny biodegradowalny i ekologiczny preparat przeznaczony do usuwania nieprzyjemnych zapachów.
Produkt oparty na nanocząsteczkach srebra, całkowicie rozkłada bakterie, które powodują powstawanie
nieprzyjemnych zapachów.

Sposób użycia:
Przed użyciem sprawdź działanie produktu w mało widocznym miejscu. Spryskaj powierzchnię produktem
i pozostaw do zadziałania. W razie potrzeby powtórz czynność.

butelka

neutralizuje nieprzyjemne
zapachy

Ag

zawiera nanocząsteczki
srebra

28

pojemność

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

500 ml

01-1510500 Z

12

39,90

kod ean

Wnętrze
Spice 1
intensywny i przyjemny
zapach

Innowacyjny produkt, który odświeża wnętrze samochodu i neutralizuje nieprzyjemne zapachy, rozkładając
cząstki bakterii. Jego trwałość liczona jest w dniach, a nie godzinach. Zastosowanie zaawansowanego
nośnika o niskiej toksyczności i wysokiej biodegradowalności gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

Sposób użycia:
zawiera naturalne składniki

Rozpyl odświeżacz na dywaniki lub pod nimi, w miejscu nawiewów na stopy. Włącz obieg zamknięty,
aby rozprowadzić zapach i pozostaw na 2-3 minuty. Możesz rozkoszować się przyjemną nutą czekolady
i pomarańczy. Nie aplikuj na tapicerkę i elementy plastikowe.

neutralizuje nieprzyjemne
zapachy

pojemność
150 ml

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

01-1501 Z

12

29,90

kod ean

Spice 2
intensywny i przyjemny
zapach

Innowacyjny produkt, który odświeża wnętrze samochodu i neutralizuje nieprzyjemne zapachy, rozkładając
cząstki bakterii. Jego trwałość liczona jest w dniach, a nie godzinach. Zastosowanie zaawansowanego
nośnika o niskiej toksyczności i wysokiej biodegradowalności gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

Sposób użycia:
zawiera naturalne składniki

Rozpyl odświeżacz na dywaniki lub pod, w miejscu nawiewów na stopy. Włącz obieg zamknięty aby
rozprowadzić zapach i pozostaw na 2–3 minuty. Możesz rozkoszować się przyjemną nutą cynamonu.
Nie aplikuj na tapicerkę i elementy plastikowe.

neutralizuje nieprzyjemne
zapachy

pojemność
150 ml

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

01-1502 Z

12

29,90

kod ean

Spice 3
intensywny i przyjemny
zapach

Innowacyjny produkt, który odświeża wnętrze samochodu i neutralizuje nieprzyjemne zapachy, rozkładając
cząstki bakterii. Jego trwałość liczona jest w dniach, a nie godzinach. Zastosowanie zaawansowanego
nośnika o niskiej toksyczności i wysokiej biodegradowalności gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

Sposób użycia:
zawiera naturalne składniki

Rozpyl odświeżacz na dywaniki lub pod nimi, w miejscu nawiewów na stopy. Włącz obieg zamknięty,
aby rozprowadzić zapach i pozostaw na 2-3 minuty. Możesz rozkoszować się przyjemną nutą skórzanej
tapicerki. Nie aplikuj na tapicerkę i elementy plastikowe.

neutralizuje nieprzyjemne
zapachy

pojemność
150 ml

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

01-1503 Z

12

29,90

kod ean
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Spice 4
intensywny i przyjemny
zapach

Innowacyjny produkt, który odświeża wnętrze samochodu i neutralizuje nieprzyjemne zapachy, rozkładając
cząstki bakterii. Jego trwałość liczona jest w dniach, a nie godzinach. Zastosowanie zaawansowanego
nośnika o niskiej toksyczności i wysokiej biodegradowalności gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

Sposób użycia:
zawiera naturalne składniki

Rozpyl odświeżacz na dywaniki lub pod nimi, w miejscu nawiewów na stopy. Włącz obieg zamknięty, aby
rozprowadzić zapach i pozostaw na 2-3 minuty. Możesz rozkoszować się przyjemną nutą wanilii i jabłek.
Nie aplikuj na tapicerkę i elementy plastikowe.

neutralizuje nieprzyjemne
zapachy

pojemność
150 ml

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

01-1504 Z

12

29,90

kod ean

Green Tea Air Freshener
intensywny i przyjemny
zapach

Innowacyjny produkt, który odświeża wnętrze samochodu i neutralizuje nieprzyjemne zapachy rozkładając
cząstki bakterii. Jego trwałość liczona jest w dniach, a nie godzinach. Zastosowanie zaawansowanego
nośnika o niskiej toksyczności i wysokiej biodegradowalności gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

Sposób użycia:
zawiera naturalne składniki

Rozpyl odświeżacz na dywaniki lub pod, w miejscu nawiewów na stopy. Włącz obieg zamknięty aby rozprowadzić zapach i pozostaw na 2–3 minuty. Możesz rozkoszować się przyjemną nutą zielonej herbaty.
Nie aplikuj na tapicerkę i elementy plastikowe.

neutralizuje nieprzyjemne
zapachy

pojemność

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

150 ml

SGGTAF150

24

29,90

kod ean

Bubble Gum Air Freshener
intensywny i przyjemny
zapach

Innowacyjny, trwały produkt, który odświeża wnętrze samochodu i neutralizuje nieprzyjemne zapachy,
rozkładając cząstki bakterii. Zastosowanie zaawansowanego nośnika o niskiej toksyczności i wysokiej
biodegradowalności gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

Sposób użycia:
zawiera naturalne składniki

Rozpyl odświeżacz na dywaniki lub pod, w miejscu nawiewów na stopy. Włącz obieg zamknięty aby rozprowadzić zapach i pozostaw na 2–3 minuty. Możesz rozkoszować się przyjemną nutą gumy balonowej.
Nie aplikuj na tapicerkę i elementy plastikowe.

neutralizuje nieprzyjemne
zapachy

30

pojemność

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

150 ml

SGBGAF150

24

29,90

kod ean

Wnętrze
Morning Dew Air Freshener
intensywny i przyjemny
zapach

Innowacyjny produkt, który odświeża wnętrze samochodu i neutralizuje nieprzyjemne zapachy rozkładając
cząstki bakterii. Jego trwałość liczona jest w dniach, a nie godzinach. Zastosowanie zaawansowanego
nośnika o niskiej toksyczności i wysokiej biodegradowalności gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

Sposób użycia:
zawiera naturalne składniki

Rozpyl odświeżacz na dywaniki lub pod, w miejscu nawiewów na stopy. Włącz obieg zamknięty aby
rozprowadzić zapach i pozostaw na 2–3 minuty. Możesz rozkoszować się przyjemną nutą „porannej
rosy”. Nie aplikuj na tapicerkę i elementy plastikowe.

neutralizuje nieprzyjemne
zapachy

pojemność
150 ml

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

15.4150Z

24

24,90

kod ean

Peach&Mango Air Freshener
intensywny i przyjemny
zapach

Innowacyjny produkt, który odświeża wnętrze samochodu i neutralizuje nieprzyjemne zapachy rozkładając
cząstki bakterii. Jego trwałość liczona jest w dniach, a nie godzinach. Zastosowanie zaawansowanego
nośnika o niskiej toksyczności i wysokiej biodegradowalności gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

Sposób użycia:
zawiera naturalne składniki

Rozpyl odświeżacz na dywaniki lub pod, w miejscu nawiewów na stopy. Włącz obieg zamknięty aby
rozprowadzić zapach i pozostaw na 2–3 minuty. Możesz rozkoszować się przyjemną nutą brzoskwini
i mango. Nie aplikuj na tapicerkę i elementy plastikowe.

neutralizuje nieprzyjemne
zapachy

pojemność
250 ml

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

15.5250

12

29,90

kod ean

Hanging Air Freshener Morning Dew
intensywny i przyjemny
zapach

Shiny Garage Hanging Air Freshener to linia niezwykle subtelnych i eleganckich zapachów stworzona
z myślą o maniakach czystości. Przygotowaliśmy egzotyczne, bardzo przyjemne nuty zapachowe.
Zapach jagody zimą. Wysokiej jakości kompozycja zapachowa posiada międzynarodowy certyﬁkat IFRA.

Sposób użycia:
Otworzyć torebkę i powiesić na gumce z dala od innych powierzchni. Wysuwać odświeżacz z folii o 1 cm
tygodniowo. Stopniowe wyciąganie z opakowania umożliwia regulację intensywności i trwałości zapachu.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

15.91

20

6,90

kod ean
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Akcesoria
bezpieczeństwo

Akcesoria niezbędne do pielęgnacji samochodu,
takie jak ręczniki do osuszania lakieru, aplikatory
butelka

do wosków czy opon, wiadra bez i z separatorem
zanieczyszczeń, mikroﬁbry do polerowania wosku,
gadżety – wszystko to znajdziesz w naszej ofercie.
szybko odparowuje

łatwe spłukiwanie

intensywny i przyjemny
zapach

Bug Off
bezpieczeństwo

???

Sposób użycia:
???
butelka

szybko odparowuje

łatwe spłukiwanie

pojemność

kod produktu

ilość sztuk
w opak. zbiorczym

cena
netto

cena
brutto

kod ean

ilość sztuk
w opak. zbiorczym

cena
netto

cena
brutto

kod ean

intensywny i przyjemny
zapach

Bug Off
???
bezpieczeństwo

Sposób użycia:
???

butelka

szybko odparowuje

łatwe spłukiwanie

intensywny i przyjemny
zapach

32

pojemność

kod produktu

Akcesoria
Detailing Bag 2.0
Nowa, wysokiej jakości torba z haftowanym logo, usztywnionymi ściankami, rzepami na spodzie i na pleckach oraz silikonowym uchwytem zamka.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

kod ean

16.16DB

1

229,90

–

Wash Pad
Największy na rynku pad do mycia, bezpieczny dla lakieru, mocno absorbuje wodę i szampon.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

16.98

20

49,90

kod ean

Wash Mitt
Bardzo delikatna rękawica z mikroﬁbry do mycia samochodu. Pozwala w bezpieczny sposób umyć
samochód minimalizując ryzyko powstania zarysowań na lakierze.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

16.99

20

49,90

kod ean
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Wash Bucket 20 L + Gritguard Red
Profesjonalne wiadro detailingowe z dopasowanym separatorem zanieczyszczeń w kolorze czerwonym.
Wiadro wykonane jest z bardzo trwałego i odpornego na uszkodzenia materiału. Zastosowanie transparentnego materiału i nadrukowanej miarki, pozwala precyzyjnie odmierzyć potrzebną ilość wody oraz
określić kiedy woda wymaga wymiany. Opcjonalnie wybrać można również szczelną nakrętkę.

Main features of the bucket:
•
•
•
•

20 L pojemność,
durable, transparent material,
permanent print of logo and measure,
metal handle.
Liczba w op.
kod produktu
zbiorczym
16.13GR

5

cena brutto
PLN

kod ean

69,90

–

Wash Bucket 20 L + Gritguard Blue
Profesjonalne wiadro detailingowe z dopasowanym separatorem zanieczyszczeń w kolorze czerwonym.
Wiadro wykonane jest z bardzo trwałego i odpornego na uszkodzenia materiału. Zastosowanie transparentnego materiału i nadrukowanej miarki, pozwala precyzyjnie odmierzyć potrzebną ilość wody oraz
określić kiedy woda wymaga wymiany. Opcjonalnie wybrać można również szczelną nakrętkę.

Main features of the bucket:
•
•
•
•

20 L pojemność,
durable, transparent material,
permanent print of logo and measure,
metal handle.
Liczba w op.
kod produktu
zbiorczym
16.13GB

5

cena brutto
PLN

kod ean

69,90

–

Bucket Black Lid for Wash Buckets 20 L
Dopasowana, szczelna pokrywka do wiadra Wash Bucket 20 L. Pokrywka wykonana z wytrzymałego
materiału, posiada uszczelkę.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

kod ean

16.14B

5

39,90

–

Foam Bottle 150 ml
Foam Bottle 150ml to wygodna butelka z pianownicą. Dzięki niej można z łatwością rozrobić produkty,
lub użyć jako spieniacza do produktów typu APC. Foam Bottle wykonana jest z wysokiej jakości materiałów, a pusta etykieta umożliwia oznaczenie butelki według własnych potrzeb.
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kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

16.150P

12

14,90

kod ean

Akcesoria
Empty Bottle 500 ml
Pusta butelka, przeznaczona do rozcieńczania koncentratów, o pojemności 500ml.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

SGEB500

12

12,90

kod ean

Empty Bottle 1 L
Pusta butelka, przeznaczona do rozcieńczania koncentratów, o pojemności 1L.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

SGEB1

6

13,90

kod ean

All-Arounder 40 x 40 cm
Wszechstronna, wysokiej jakości mikroﬁbra bezszwowa. Świetnie sprawdza się przy pracy z woskami,
quick detailerami czy powłokami. Zastosowanie dwóch długości włosia gwarantuje uniwersalność produktu. Do stosowania również wewnątrz.
Gramatura: 380 g/m2,
Wymiary: 40x40 cm.

Główne cechy:
• laserowo cięte krawędzie
• gęsta i delikatna mikroﬁbra
• wysoka gramatura
• skład: 80% poliester, 20% poliamid

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

16.51

20

15,90

kod ean
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WE ARE A 100% POLISH BRAND

Extreme Drying Towel XS 40 x 40 cm
Ręcznik do osuszania karoserii. Technologia „Twisted Loop” umożliwia wchłonięcie dużej ilości wody bez
konieczności wyżymania. Delikatny, świetnie chłonie wodę, nie rysuje lakieru.
Gramatura: 600 g/m2,
Wymiary: 40x40 cm.

Sposób użycia:
Po każdym użyciu oczyść ręcznik, jeżeli jest konieczne, wypierz go w pralce stosując płyn do prania mikroﬁbr.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

16.17Z

20

29,90

kod ean

Extreme Drying Towel 90x60cm
Ręcznik do osuszania karoserii. Technologia „Twisted Loop” umożliwia wchłonięcie dużej ilości wody bez
konieczności wyżymania. Delikatny, świetnie chłonie wodę, nie rysuje lakieru.
Gramatura: 600 g/m2,
Wymiary: 90x60 cm.

Sposób użycia:
Po każdym użyciu oczyść ręcznik, jeżeli jest konieczne, wypierz go w pralce stosując płyn do prania mikroﬁbr.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

16.11 Z

20

59,90

kod ean

Premium Finishing Cloth 40 x 40 cm
Puszysta, delikatna szmatka z najwyższej jakości mikroﬁbry. Przeznaczona do ﬁnalnego usuwania/
polerowania wosków, sealantów i powłok. Po każdym użyciu oczyść szmatkę, jeżeli to konieczne, wypierz
ją w pralce, stosując płyn do prania mikroﬁbr.
Pranie w pracle, 40°C,
Gramtura: 600 g/m2,
Wymiary: 40x40 cm.

Sposób użycia:
Po każdym użyciu oczyść ręcznik, jeżeli jest konieczne, wypierz go w pralce stosując płyn do prania mikroﬁbr.
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kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

16.8 Z

20

25,90

kod ean

Akcesoria
Wafer Glass Microﬁber 40x40cm
Wyjątkowa, wysokiej jakości mikroﬁbra o fakturze waﬂa, do czyszczenia elementów szklanych. Jej jedwabiste obszycie i miękki materiał pozostawiają czyszczoną powierzchnię bez smug czy zarysowań.
Gramatura: 500 g/m2,
Wymiary: 40x40 cm.

Główne cechy:
•gęsta i delikatna mikroﬁbra
•wysoka gramatura
•skład: 80% poliester, 20% poliamid

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

16.6

20

19,90

kod ean

Smear Free Glass Cloth
Zastosowanie unikalnych włókien o zwiększonych właściwościach pochłaniających zanieczyszczenia,
umożliwiło skrócenie procesu czyszczenia o połowę. Wygodny zestaw dwóch ściereczek gwarantuje,
że zawsze będzie miał pod ręką odpowiednie narzędzie do pracy.
Gramatura: 300 g/m2,
Wymiary: 40x40 cm.

Główne cechy:
•struktura nie rysująca powierzchni,
•wielokrotnego użytku dzięki możliwości prania.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

01-34040

20

19,90

kod ean

Leather Cleaning Cloth 40x40
Delikatna, bezszwowa szmatka przeznaczona do czyszczenia tapicerki skórzanej. Nie pozostawia żadnych
smug ani fragmentów włókien.
Gramatura: 300 g/m2,
Wymiary: 40x40 cm.

Główne cechy:
•bezszwowe wykończenie,
•odporna na działanie detergentow,
•wielokrotnego użytku dzięki możliwości prania.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

01-44040

20

6,90

kod ean
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JESTEŚMY W 100% POLSKĄ MARKĄ

White Pocket
Micorﬁber Applicator 13.5 x 3 cm
Nowy, ulepszony aplikator z mikroﬁbry. Większy rozmiar i zastosowanie sztywniejszej pianki spowodowało,
że produkt jeszcze lepiej leży w dłoni i dużo przyjemniej się nim pracuje.
Średnica: 135 mm,
Grubość: 30 mm.

Sposób użycia:
Po każdym użyciu oczyść aplikator, jeżeli to jest konieczne, wypierz go w pralce stosując płyn do prania
mikroﬁbr.
kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

16.9W

20

8,90

kod ean

Purple Pocket
Micorﬁber Applicator 13.5 x 3 cm
Nowy, jeszcze lepszy aplikator z mikroﬁbry. Większy rozmiar i zastosowanie sztywniejszej pianki spowodowało, że produkt jeszcze lepiej leży w dłoni i dużo przyjemniej się nim pracuje.
Średnica: 135 mm,
Grubość: 30 mm.

Sposób użycia:
Po każdym użyciu oczyść aplikator, jeżeli to jest konieczne, wypierz go w pralce stosując płyn do prania
mikroﬁbr.
kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

16.9P

20

8,90

kod ean

Bi-Color Tire Applicator
Dobrze wyproﬁlowana gąbeczka do aplikacji dressingów do opon. Specjalny kształt ułatwia rozprowadzanie produktu nawet przy niskim proﬁlu opony.

Sposób użycia:
Po każdym użyciu oczyść aplikator, jeżeli jest konieczne wypierz go w pralce stosując płyn do prania
mikroﬁbr.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

16.3

20

14,90

kod ean

Leather Brush
Szczotka z odpowiednio dobranym włosiem, która gwarantuje bezpieczeństwo pracy na delikatnym
materiale, jakim jest tapicerka skórzana. Nie rysuje powierzchni i nie farbuje.
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kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

kod ean

16.1

20

15,90

–

Zestawy
Nasze zestawy produktów przygotowaliśmy
tak, aby spełniały oczekiwania zarówno
detailerów, jak i tych, którzy dopiero
zaczynają przygodę z detailingiem.

WE ARE A 100% POLISH BRAND

Sample Kit
• D-tox
• Interior Apple Dressing
• Back2Black Polymer Tire Dressing
• Perfect Glass Cleaner
• Pre-Wash Citrus Oil TFR

• Insider
• Base Shampoo
• Fruit Snow Foam
• Monster Wheel Cleaner +
• Icy Ceramic Detailer

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

SGSAMK

–

59,90

kod ean

Starter Kit
• Sleek Premium Shampoo 500 ml
• Morning Dew 500 ml
• Monster Wheel Cleaner + 500 ml
• Back2Black Polymer Tire Dressing 500 ml
• Perfect Glass Cleaner 500 ml

• Interior Satin Dressing 500 ml
• Micorﬁber Applicator
• Extreme Drying Towel XS 40x40
• BiColor Applicator
• Premium Finishing Cloth

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

SGSTAK

5

269,90

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

17.3

5

109,90

kod ean

Leather Kit Soft
• Leather Cleaner Soft 150 ml
• Leather Mousse 150 ml
• Microﬁber Applicator
• Leather Brush

40

kod ean

Zestawy
Leather Kit Strong
• Leather Cleaner Professional 150 ml
• Leather Mousse 150 ml
• Microﬁber Applicator
• Leather Brush

Visit our Instagram
page

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

17.4 Z

5

109,90

kod ean

Visit our YouTube
channel
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Linia Professional
To produkty do detailingu, przygotowane we współpracy
z profesjonalnymi studiami detailingowymi. Ta gama produktów
powstała w odpowiedzi na potrzeby zawodowców, rozwiązując
liczne problemy, które napotykają w codziennej pracy.

Linia Professional
???
???
bezpieczeństwo

Sposób użycia:
???

butelka

szybko odparowuje

łatwe spłukiwanie

pojemność

kod produktu

ilość sztuk
w opak. zbiorczym

cena
netto

cena
brutto

kod ean

ilość sztuk
w opak. zbiorczym

cena
netto

cena
brutto

kod ean

ilość sztuk
w opak. zbiorczym

cena
netto

cena
brutto

kod ean

intensywny i przyjemny
zapach

???
bezpieczeństwo

???

Sposób użycia:
???
butelka

szybko odparowuje

łatwe spłukiwanie

pojemność

kod produktu

intensywny i przyjemny
zapach

???
???
bezpieczeństwo

Sposób użycia:
???

butelka

szybko odparowuje

łatwe spłukiwanie

pojemność

kod produktu

intensywny i przyjemny
zapach
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WE ARE A 100% POLISH BRAND

Double Sour Shampoo & Foam
bezpieczny dla wosków

1:5

rozcieńczenie

łatwe spłukiwanie

Innowacyjny kwaśny szampon i piana w jednym. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości surowców
i wykluczeniu ze składu wody, uzyskaliśmy produkt, który bez problemu usunie świeże osady mineralne
z powierzchni lakieru czy szkła. Produkt może być stosowany jako szampon do serwisowania powłok
lub jako piana do bieżącej pielęgnacji aut zabezpieczonych powłokami lub woskami. Odczyn kwaśny pH
5,5, zapach świeżego prania.

Sposób użycia:
Piana: rozcieńczenie robocze 1:10 (100 ml produktu na 1 L wody). Nałóż produkt na powierzchnię za pomocą
pianownicy PA i pozostaw na 3-5 minut. Następnie spłucz. Szampon: bieżąca pielęgnacja – 20-50 ml
produktu na 10 L wody, Usuwanie cięższych zabrudzeń 50-100 ml produktu na 5 L wody.

brak zacieków

Ca

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

1L

01-1601Z

6

54,90

5L

01-1605Z

4

199,90

pojemność
usuwa osady wapienne

Ph > 7

zasadowe ph

1:5

rozcieńczenie

Pre-Wash Citrus Oil TFR
Zaawansowany produkt przeznaczony do mycia
wstępnego. Zapewnia bardzo dobre właściwości
myjące i odtłuszczające dzięki zastosowaniu naturalnych olejków cytrusowych, świetnie sprawdza
się podczas przygotowania lakieru przed myciem
właściwym czy korektą. Z łatwością usuwa ﬁlm
drogowy. Odtyka powłoki kwarcowe i ceramiczne,
jest bezpieczny dla wosków i sealantów. Może być
stosowany jako piana aktywna.

łatwe spłukiwanie

zawiera inhibitory korizji

Sposób użycia:
Nie aplikuj na rozgrzaną powierzchnię, nie dopuść do
wyschnięcia produktu. Pre-Wash Foam: wlej 100ml/1L
ciepłej wody do pianownicy PA. Rozprowadź produkt po powierzchni przy pomocy pianownicy PA
i pozostaw na ok. 4-5 minut. Następnie spłucz pod
wysokim ciśnieniem. Pre-Wash: wlej 50 ml/1L ciepłej
wody i spryskaj cały samochód, pozostaw produkt
na 3-4 minuty i spłucz zabrudzenia. Zalecane rozcieńczenie od 1% do 10%. Pozostaw produkt na 3-4 minuty i spłucz zabrudzenia. Zalecane rozcieńczenie od
1% do 10%. Pozostaw produkt na 3-4 minuty i spłucz
zabrudzenia. Zalecane rozcieńczenie od 1% do 10%.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

1L

SGPWCOT1

6

49,90

5L

SGPWCOT5

4

119,90

25 L

10.1225 Z

1

499,90

pojemność

kod ean

kod ean

Dissolver Tar&Glue Remover
usuwa klej i asfalt

Ph=7

Preparat przeznaczony do bezpiecznego usuwania resztek smoły, asfaltu i kleju z powierzchni lakieru,
felg i plastiku. Neutralne pH zapewnia bezpieczeństwo dla wosków i powłok. Działa szybko i skutecznie
dzięki mieszaninie wysokiej jakości rozpuszczalników i środków powierzchniowo czynnych.

Sposób użycia:
obojętne ph

Upewnij się że powierzchnia jest chłodna i czysta. Nie aplikuj w bezpośrednim słońcu. Wstrząśnij przed
użyciem. Pozostaw na powierzchni na 5-10 minut. Spłucz wodą pod ciśnieniem. Cięższe zabrudzenia
przetrzyj szmatką nasączoną produktem. Nie dopuść do wyschnięcia.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

1L

SGDTGR1

6

59,90

5L

SGDTGR5

4

209,90

pojemność

44

kod ean

Linia Professional
Ceramic Foam
1:5

rozcieńczenie

zabezpiecza lakier

łatwe spłukiwanie

daje efekt hydrofobowy

Innovative, ceramic foam protection for all painted, glass and plastic surfaces. The high SiO2 content
produces an immediate hydrophobic effect that lasts up to 20 washes. Using Ceramic Foam is the
quickest and easiest way to protect surfaces immediately after washing.

Method of use:
Do not allow the product to dry. Apply the product to a clean and cool surface. First application: dilute
100 ml of foam in 500 ml of water. Maintaining the effect, current application: dilute 25/50 ml of foam in
500 ml of water. Rinse the product thoroughly and pat the surface dry with a towel.

brak zacieków

zawiera SiO2

śliskie wykończenie

pojemność
500 ml

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

SGCF500

12

69,90

kod ean

Scan Inspection Spray
odtłuszcza powierzchnie

brak zacieków

Płyn do inspekcji lakieru. Odpowiednio dobra mieszanina składników aktywnych, środków powierzchniowo-czynnych i bezpiecznych, szybko odparowujących rozpuszczalników. Ten skład gwarantuje całkowite
usunięcie resztek pasty polerskiej oraz idealne odtłuszczenie powierzchni lakieru przed aplikacją wosku,
sealantu czy powłoki kwarcowej/ceramicznej.

Sposób użycia:
Wstrząśnij. Rozpyl produkt na dany element, rozprowadź szmatką z mikroﬁbry i wypoleruj, w razie
potrzeby powtórz czynność.

pojemność
500 ml
5L

Ca

usuwa osady wapienne

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

13.2750 Z

12

34,90

13.275 Z

4

149,90

kod ean

Spot Off
Zaawansowny produkt do usuwania zacieków i śladów po twardej wodzie głównie z powierzchni lakierowanych zabezpieczonych powłokami kwarcowymi i ceramicznymi. Skutecznie usuwa osady z kamenia,
odpowiednio zwilża powierzchnię, zawiera inhibitory osadzania kamienia.

Sposób użycia:
Nie aplikuj na rozgrzaną powierzchnię, nie dopuść do wyschnięcia produktu. Spryskaj powierzchnię,
wypracuj produkt za pomocą aplikatora lub szmatki, w razie konieczność powtórz czynność.

pojemność
500 ml

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

13.28500 Z

12

29,90

kod ean
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WE ARE A 100% POLISH BRAND

Foil Fixer
brak zacieków

Żel do instalacji folii ochronnych na lakierze. Odpowiednio dobrana kompozycja składników zwilżających i nadających poślizg gwarantuje bezproblemową aplikację folii i lepsze wiązanie jej z lakierem. Nie
pozostawia zacieków.

Sposób użycia:
Dobrze odtłuść powierzchnię przy pomocy Scan Inspection Spray. Zwilż folię z dwóch stron żelem, zaaplikuj
na lakier, umieść folię w odpowiednim położeniu i usuń resztę żelu z wewnętrznej i wierzchniej warstwy folii.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

1L

13.261 Z

6

39,90

5L

13.265Z

4

129,90

25 L

13.2625Z

1

399,90

pojemność

kod ean

Glass Polish Pro
odtłuszcza powierzchnie

Ca

Specjalistyczny produkt do polerowania szyb oparty na tlenku ceru. Odpowiednia kombinacja środków
czyszczących, polerujących i odtłuszczających gwarantuje przygotowanie powierzchni pod aplikację
wosku lub sealantu. Produkt usuwa pozostałości niewidzialnej wycieraczki.

Sposób użycia:
usuwa osady wapienne

usuwa rysy

1:5

rozcieńczenie

Wstrząśnij. Nanieś niewielką ilość produktu przy pomocy aplikatora na czystą, suchą powierchnię. Pracuj
na małej powierzchni do wypracowania produktu. Pozostałość preparatu usuń szmatką z mikroﬁbry.
Przejdź do kolejnego elementu. Unikaj kontaktu z elementami plastikowymi i gumowymi. Produkt można
aplikować przy pomocy maszyny polerskiej i średniej twardości gąbki.

pojemność

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

150 ml

SGGPP150Z

12

39,90

kod ean

Extra Dry Concentrate
Innowacyjny produkt do stosowania „na sucho” oparty na technologii sieciowania zabrudzeń. W trakcie
wysychania produkt zamyka zabrudzenia w cząsteczki i pozwala je bezpiecznie usunąć bez konieczności
stosowania ekstrakcji. Zalecany do czyszczenia podsuﬁtek, tapicerki samochodowej oraz wszelkich tkanin.

Sposób użycia:
neutralizuje nieprzyjemne
zapachy

Nie aplikuj na rozgrzaną powierzchnię, nie dopuść do wyschnięcia produktu. Rozcieńcz produkt, ciężkie
zabrudzenia 1:10, lekkie zabrudzenia 1:30–40. Spryskaj czyszczoną powierzchnię, wypracuj produkt
szczoteczką, pozostaw do wyschnięcia. Brud zamknięty w mikrocząsteczkach usuń za pomocą szmatki
lub odkurzacza. W razie konieczności powtórz czynności.

pojemność
500 ml
5L

46

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

SGEDC500

12

39,90

15.105 Z

4

159,90

kod ean

Linia Professional
Leather Cleaner Professional
bezpieczeństwo

Produkt wyłącznie do użycia profesjonalnego. Użytkownicy detaliczni stosują go na własną odpowiedzialność. Odpowiednio dobrana kompozycja środków powierzchniowo-czynnych w szybki i bezpieczny
sposób penetruje zabrudzenia tapicerki skórzanej i pomaga je usunąć. Neutralne pH sprawia, że produkt
jest całkowicie bezpieczny dla czyszczonej powierzchni.

Sposób użycia:

butelka

Ph=7

obojętne ph

Przed użyciem sprawdź działanie produktu w mało widocznym miejscu. Nanieś na czyszczoną powierzchnię, wypracuj szczoteczką Leather Brush i usuń resztę produktu czystą szmatką, w razie konieczności
powtórz czynności. Nie dopuść do wyschnięcia produktu. Podczas przypadkowej aplikacji na elementy
plastikowe usuń produkt czystą szmatką. Na koniec pozostaw do wyschnięcia i zabezpiecz Leather Cream.

pojemność
150 ml
1L

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

15.31150 Z

12

24,90

15.311

6

79,90

kod ean

Enzyme Microﬁber Wash
1:5

rozcieńczenie

intensywny i przyjemny
zapach

Specjalistyczny produkt do prania szmatek z mikroﬁbry i aplikatorów. Mieszanina enzymów rozkładających
95% zanieczyszczeń, środków helatujących pomagających oderwać zabrudzenia i zmiękczających wodę
oraz naturalnych i syntetycznych detergentów. Tak dobrane składniki gwarantują usunięcie ciężkich
zabrudzeń, przywracają chłonność i miękkość pranym szmatkom/aplikatorom. Pozostawia świeży zapach.

Sposób użycia:
Wstrząśnij. Zastosuj 50 ml produktu na jedno pranie (5 kg), w przypadku cięższych zabrudzeń namocz
szmatki w 1 L ciepłej wody z 50 ml produktu. Pozostaw na ok. godzinę, następnie wypierz w pralce
w 40–60 stopniach.

kod produktu

Liczba w op.
zbiorczym

cena brutto
PLN

16.10500 Z

12

34,90

1L

16.101 Z

6

54,89

5L

16.105 Z

4

189,90

pojemność
500 ml

kod ean

???
???
bezpieczeństwo

Sposób użycia:
???

butelka

szybko odparowuje

łatwe spłukiwanie

pojemność

kod produktu

ilość sztuk
w opak. zbiorczym

cena
netto

cena
brutto

kod ean

intensywny i przyjemny
zapach
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