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02 03Szampony i woski

500 ml 12 TCS501 5010373008201

1 litr 12 TCS112 5010373035979

poj.         karton      kod                EAN

więcej na www.carplan.pl

Triplewax Wash & Wax

Szampon samochodowy z woskiem
Skoncentrowana formuła szamponu myjąco-woskującego, zawierająca 

dodatki wosku Carnauba. 

1 litr 6       PHD001           5010373028049

Triplewax Heavy Duty Shampoo

Mocny szampon do uciążliwych zabrudzeń
Szampon zawierający zaawansowane środki myjące przeznaczone 

do mycia mocno zabrudzonych pojazdów, szczególnie 

uporczywych zabrudzeń z tłustego nalotu drogowego, soku 

żywicznego, oleistych plam oraz resztek owadów. Równocześnie 

delikatny dla wszystkich rodzajów lakierów.

poj.         karton      kod                EAN

1 litr 6       PWW001           5010373028032

poj.         karton      kod                EAN

Triplewax Wash & Wax Shampoo 

Szampon nabłyszczający
Doskonale myje i woskuje, zawiera dodatki substancji głęboko 

nabłyszczających karoserię samochodu.

Triplewax Car Wax Original

Wosk tradycyjny
Wosk samochodowy do lakierów tradycyjnych typu 'solid' łączący 

w sobie trzy najlepsze ekstrakty woskowe, w tym wosk Carnauba, 

zapewniając mocną ochronę i wspaniały połysk.

poj.         karton      kod                EAN

500 ml 5 CMW500 5010373083635

Triplewax Car Polish Metallic

Wosk metaliczny
Unikalna formuła wosku do lakierów metalicznych i perłowych łącząca 

w sobie trzy najlepsze ekstrakty woskowe, w tym wosk Carnauba. 

poj.         karton      kod                EAN

Triplewax Waterless Wash & Shine

Bezwodny szampon nabłyszczający
Wszechstronny preparat czyszczący, bez trudu radzący sobie z wszelkiego 

rodzaju zabrudzeniami. Pozostawia na wszystkich czyszczonych 

powierzchniach wspaniałe, błyszczące, woskowe wykończenie, bez 

jakiegokolwiek białego nalotu, bez rysowania i BEZ KONIECZNOŚCI UŻYCIA 

WODY. Odpowiedni do czyszczenia lakieru, szyb, felg, zderzaków, 

plastikowych i chromowanych elementów wykończeniowych. Może być 

stosowany na powierzchniach suchych i mokrych.

poj.         karton      kod                EAN

500 ml 5 PWW505 5010373069660

Triplewax Wax-on

Wosk na mokro lub sucho
Nowoczesny wosk wzmacniający połysk i kolor lakieru oraz jego zdolność 

do odpychania wody. Do stosowania na wszystkich elementach samochodu 

– nie pozostawia białego nalotu. Błyskawiczny w działaniu i łatwy w sto- 

sowaniu, bez konieczności mocnego wcierania czy polerowania. 

Do stosowania zarówno na mokrych, jak i suchych powierzchniach.

poj.         karton      kod                EAN

1 litr 6 PLG001 5010373057346

Triplewax Liquid Gold

Szampon samoosuszający
Szampon wykorzystujący zaawansowaną technologię filmu 

wodnego, pozwalającą pozostawić samochód do samoczynnego 

wyschnięcia, bez powstawania zacieków. Powstała powłoka 

zapewnia również doskonały, szklisty blask lakieru. 

poj.         karton      kod                EAN

Opierając się na najnowszych technologiach, wielokrotnie 

nagradzana i znana seria Triplewax oferuje wszystko, co jest 

niezbędne do pielęgnacji karoserii samochodu.

500 ml   6  TWD500 5010373073988

poj.         karton      kod                EAN

Triplewax Dimond Liquid Carnauba Wax

Płynny wosk Carnauba
Formuła premium zawiera naturalny wosk twardy Carnauba, który chroni 

i na długo przywraca salonowy połysk lakieru. Produkt nie tylko wzmacnia 

połysk i głębie koloru, ale również bezpiecznie usuwa drobne, powierzch- 

niowe defekty, wygładza lakier i zapewnia najwyższy poziom ochrony.

500 ml 5 TWL505 5010373008249 

1 litre 6 TWX001 5010373048535

375 ml 6 PWM375 5010373018415
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Large Sponge  12 CTA004 5010373036600
Gąbka samochodowa duża

Jumbo Sponge 12 CTA003 5010373036617
Gąbka samochodowa jumbo

Chamois

Irchy naturalne i syntetyczne
Idealne do osuszania karoserii samochodu. Ich właściwości 

pozwalają im wchłaniać wodę w dużej ilości, nawet 6-krotnie 

przewyższającej ich wagę.

Sponges

Gąbki samochodowe
Chłonne gąbki samochodowe doskonale trzymające wodę 

i delikatnie usuwające zabrudzenia.

Wash Brushes

Szczotki myjące
Szczotki myjące wykonane z syntetycznego, trwałego włosia.

nazwa            karton      kod               EAN

Microfibre Cloth 12 CTA002 5010373036457
Ściereczka z mikrofibry

Premium Microfibre Cloth 6 CTA600 5010373054833
Ręcznik z mikrofibry Premium

Microfibre Cloth Triple Cloth 6 CTA024 5010373054666
3 x Ściereczka z mikrofibry

Polish Applicator Pad 6 CTA022 5010373036471
Delikatny aplikator z mikrofibry do nakładania wosku

3 in 1 Microfibre Wash Mitt 6 CTA050 5010373063347
3 w 1 Gąbka myjąca frędzlowa z mikrofibry

3 in 1 Cleaning Mitt 6 CTA300 5010373057995
3 w 1 Rękawica czyszcząca

Microfibre Accessories

Akcesoria z mikrofibry
Zestaw super delikatnych produktów z mikrowłókien 

przeznaczonych do mycia, woskowania i polerowania karoserii 

samochodu.

nazwa            karton      kod               EAN

100g Stockinette Polishing 12 CTA036 5010373036389
100g Bawełna Polerska

400g Stockinette Polishing 12 CTA038 5010373036402
400g Bawełna Polerska

Synthetic Demister Pad 12 CTA008 5010373036501
Gąbka usuwająca parę

Polishing Cloth Tube 6 CTA144 5010373058022
Ściereczka Polerska

Stockinette, Cloths

Ściereczki czyszczące i polerujące
Gama wysokiej jakości ściereczek pomocnych w aplikacjach 

kosmetyków samochodowych.

1.5sqft Chamois M   12 CTA150 5010373036327
Ircha skórzana średnia

2.5sqft Chamois L    6 CTA250 5010373036334
Ircha skórzana duża

Chamois Large Clip Strip  6 CTA251 5010373051948
Ircha skórzana duża z wieszakiem 

Synthetic Cloth  12 CTA007 5010373036365
Samochodowa ściereczka syntetyczna 

Perforated Synthetic Chamois   6 CTA155 5010373058008
Perforowana ircha syntetyczna

Leather Chamois Tube  6 CTA152 5010373057988
Ircha skórzana

nazwa                karton     kod               EAN

nazwa                karton     kod               EAN

Wash Brush (Water Fed) 6 CTA127 5010373036518
Szczotka z zasilaniem wodnym 

Alloy Wheel Brush 6 CTA012 5010373036549
Szczotka do felg aluminiowych

nazwa            karton      kod               EAN
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06 07Preparaty do pielęgnacji lakieru

tradycyjny 375 ml 12 TCT375 5010373008096

tradycyjny 500 ml 6 TCC500 5010373057322

lakier poj.         karton      kod                EAN

więcej na www.carplan.pl

T-Cut Original & Metallic

Regenerator lakieru 

Usuwa mocno utlenione warstwy lakieru, zmatowienia, miejscowe obicia i za- 

rysowania. Czyści zabrudzenia ze smoły, żywicy i innych uciążliwych zabrudzeń. 

Dostępny w wersji do lakierów tradycyjnych oraz metalicznych i perłowych.

metaliczny 375 ml 12 TCM375 5010373008102

150 g 6       TSR150             5010373015346

T-Cut Rapid Scratch Remover

Pasta lekkościerna
Renowacyjna pasta do lakieru, opracowana do usuwania rys i zarysowań.

Pasta polerska do chromu, aluminium
i stali nierdzewnej

Przywraca doskonały blask i połysk na wielu powierzchniach metali. Bez trudu 

radzi sobie z jakąkolwiek korozją, nawet gdy powierzchnia nie była czyszczona 

od lat. Dodatkowo chroni przed śniedzeniem i odbarwianiem się.

100 g 12         TMP100            5010373047644

T-Cut Metal Polish

500 ml 6 TCW006 5010373029657

T-Cut Wax

Mleczko woskująco-polerujące do nowych lakierów
Delikatna mieszanka środków polerujących połączona z doskonałym woskiem. 

Idealna do czyszczenia zabrudzeń i drobnych zarysowań na delikatnych 

lakierach, również metalicznych i perłowych nowych samochodów.

poj.         karton      kod                EAN

500 ml  12  TER500 5010373073216

T-Cut Rapid Scratch Remover

Regenerator lakieru nowej technologii
Unikalna formuła T-Cut, opracowana do bezpiecznego usuwania zatarć, lekkich 

zarysowań i hologramów z powierzchni lakieru nowoczesnych samochodów.

Produkt nie zawiera silikonów i nie pozostawia żadnych szkodliwych pozostałości. 

Po aplikacji powierzchnia lakieru jest wolna od zarysowań, zadrapań i zabrudzeń, 

jest w pełni gotowa pod woskowanie, czy nawet ponowne lakierowanie.

poj.         karton      kod                EAN

poj.         karton      kod                EAN

poj.         karton      kod                EAN
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pudełko 10 ml 10 SRP010 5010373053164

listwa 10 ml 12 SRP006 5010373053164

poj.         karton      kod                EAN

T-Cut Scratch Magic Pen

Pióro do usuwania powierzchniowych rys 

Zestaw z glinką do oczyszczania lakieru

Maskuje powierzchniowe rysy w kilka minut. Odpowiednie do 

stosowania na wszystkich rodzajach i kolorach lakierów.

zestaw      6 CBK106 5010373048795

T-Cut Clay Bar Kit

Oparty na glince polimerowej zestaw pielęgnacyjny, pozwalający 

uzyskać gładką jak lustro powierzchnię na wszystkich rodzajach 

lakierów. Zestaw zawiera glinkę, lubrykant prowadzący i wosk 

samochodowy.

zestaw 6 TBK001 5010373062401

zestaw 6 TBK002 5010373062425

T-Cut Bumper Restoration Kit

Zestaw do regeneracji czarnych lub
szarych zderzaków

Regeneruje wypłowiałe nielakierowane czarne lub szare zderzaki 

i inne elementy plastikowe przywracając im pierwotny kolor. 

Tworzy wysoce trwały efekt, który jest odporny na wodę 

i detergenty myjące. Prawidłowo zregenerowana powierzania ma 

trwałość około 2 lat. Wodna formuła produktu zapewnia szybkie 

wiązanie, a opakowanie posiada aplikator gąbkowy do ławej 

aplikacji.

zestaw 6        PTH002  5010373058732

T-Cut Headlight Restoration Kit

Zestaw do regeneracji reflektorów
Regeneruje zamglone, porysowane i pożółkłe reflektory 

samochodowe, przywracając ich przejrzystość i siłę świecenia oraz 

poprawiając bezpieczeństwo jazdy.

poj.         karton      kod                EAN

poj.         karton      kod                EAN

poj.         karton      kod                EAN

PRZED

PO
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Biały  500 ml 6 PCF101 5010373011720

Czarny  500 ml 6 PCF102 5010373011737

Jasnoczerwony 500 ml 6 PCF103 5010373011744

Ciemnoczerwony 500 ml 6 PCF104 5010373011751

Ciemnoniebieski 500 ml 6 PCF106 5010373011775

Ciemnozielony 500 ml 6 PCF107 5010373011782

Srebrny  500 ml 6 PCF109 5010373011805

Ciemnosrebrny 500 ml 6 PCF011 5010373007822

Color Fast
Scratch Remover

Woskująca pasta lekkościerna  
Opatentowana formuła usuwająca rysy, zadrapania, odbarwienia 

oraz równocześnie wzmacniająca głębię koloru lakieru.

Color Fast 

Woskujący regenerator lakieru
Kompleksowy preparat pielęgnacyjny do wszystkich rodzajów 

lakierów. Usuwa drobne rysy, obicia, utlenione warstwy lakieru 

oraz zapieczone zabrudzenia. Wygładza lakier, podkreśla głębię 

koloru oraz woskuje nadając wspaniały połysk i ochronę.

kolor   poj.     karton       kod                EAN

kolor         poj.   karton   kod               EAN

PRZED

PO

Preparaty do pielęgnacji lakieru 09

No 1 Super Clean

600 ml 6          CSC600   5010373083758

CarPlan No°1 Super Clean to doskonałe przygotowanie pod aplikacje 

powłoki ochronnej No°1 Super Gloss zapewniające gruntowne 

wyczyszczenie karoserii samochodu z zalegającego brudu i zanieczyszczeń. 

Idealny również do pielęgnacji już nałożonej powłoki ochronnej. Doskonale 

odtyka lakier, usuwając uporczywe zanieczyszczenia powierzchniowe, 

jednoczenie nie zmywając nałożonych wcześniej warstw wosku czy powłok 

ochronnych. Wysoce pieniąca formuła z łatwością usuwa brud, osad 

drogowy i resztki owadów nie pozostawiając zacieków i smug na lakierze. 

Do stosowania na lakierze, szybach, elementach gumowych, listwach 

wykończeniowych i elementach chromowanych, lampach oraz felgach.

No 1 Super Detox

600 ml 6          CSD600   5010373083741

CarPlan No°1 Super Detox to doskonały wstępny zabieg oczyszczenia 

lakieru przed użyciem szamponu No°1 Super Clean, a następnie 

powłoki ochronnej No°1 Super Gloss. Po prostu spryskaj lakier, szyby, 

elementy gumowe, listwy wykończeniowe i elementy chromowane, 

lampy oraz felgi i odczekaj kilka minut, aż formuła preparatu 

rozpuści zapieczone tlenki żelaza, zmieniając kolor na ciemno 

czerwony. No°1 Super Detox rozpuszcza i eliminuje niewidoczne 

drobiny mocno przylegających do lakieru tlenków żelaza, 

zapewniając gładką powierzchnię.

Biały 150 g 5 PRL101 5010373105252

Czarny 150 g 5 PRL102 5010373105269

Czerwony 150 g 5 PRL104 5010373105276

Niebieski 150 g 5 PRL106 5010373105283

Zielony 150 g 5 PRL107 5010373105290

Srebrny 150 g 5 PRL109 5010373105306

poj.         karton      kod                EAN

poj.         karton      kod                EAN

poj.         karton      kod                EAN

No1 Super Gloss

Super połysk i ochrona do 12 miesięcy

Szampon samochodowy o neutralnym PH

Preprat do oczyszczania lakieru

CarPlan No1 Super Gloss tworzy ochronną warstwę na aplikowanej 

powierzchni. Ochrona ta opiera się na traktowaniu powierzchni specjalną 

technologią polimerową, która krzyżuje się z jej nierównościami, tworząc 

suchą, mocno odporną na ścieranie powłokę ochronną. Powłoka ta jest

hydrofobowa i nie można jej usunąć za pomocą tradycyjnych 

detergentów, co oznacza, że utrzymuje się znacznie dłużej niż inne 

konwencjonalne powłoki woskowe.

No1 Super Gloss jest bardzo łatwy w aplikacji bez konieczności 

wykonywania serii zabiegów wstępnych. Uzyskaną powłokę można usunąć 

za pomocą szybko odparowujących rozpuszczalników, jeśli jest to 

wymagane, na przykład w przypadku uszkodzenia lakieru wymagającego 

naprawy lakierniczej.

600 ml 6           CSG600 5010373071359
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Demon Foam

Szampon wysokopieniący - piana aktywna
Podawany poprzez urządzenie ciśnieniowe lub specjalny 

pistolet spieniający dołączany do opakowania 2 litrowego 

tworzy gęstą, aktywną pianę, która przywierając do lakieru 

bez problemu usuwa brud i powierzchniowe zabrudzenia. 

Doskonale nabłyszcza lakier i nie pozostawia zacieków.

Gotowy do użycia 1 lity 6 CDS010 5010373041529

Gotowy do użycia 2 litry 6 CDS201 5010373037386

Gotowy ze spryskiwaczem 2 litry 6 CSV200 0000050995691

Gotowy do użycia 5 litrów 4 CDS005 5010373041222

Demon Shine

Nabłyszczający wosk na mokro
Rewolucyjny i najszybszy sposób nadania wspaniałego, 

‘demonicznego’ wręcz połysku karoserii - praktycznie bez 

wysiłku zaraz po myciu. Do aplikacji ręcznej oraz 

z urządzeń ciśnieniowych lub specjalnym pistoletem 

spryskującym dostępnym z opakowaniem 2 litrowym.

1 litr 6 CDM101 5010373057087

poj.         karton      kod                EAN

Demon Machine

Preparat do mycia wstępnego mocnych zabrudzeń
Rozpuszcza i zmiękcza tłusty nalot drogowy, uciążliwe zabrudzenia, 
resztki owadów, sok z drzew itp. Odpowiedni do stosowania na 
lakierze, szybach, elementach plastikowych i chromowanych. Sprawia, 
że mycie samochodu jest o wiele łatwiejsze.

30x40cm 6 DMC001 5010373078020

poj.         karton      kod                EAN

Demon Premium 
Microfibre Cloth
Ręcznik z mikrofibry premium 
Bardzo chłonny i super miękki ręcznik z mikrowłókien, który nie 

zarysuje żadnej powierzchni. Może być stosowany na mokro do 

czyszczenia lub na sucho do suwania wszelkiej wody z powierzchni 

samochodu. Idealny do stosowania na przykład z woskiem na mokro 

w atomizerze Demon Shine Spray On Shine. 

1 litr 6 CDS101 5010373037355

poj.         karton      kod                EAN

Demon Shine

Nabłyszczający wosk na mokro w atomizerze
Doskonały ‘detailer’ do szybkiego nadania połysku lakieru, 

w każdym momencie kiedy liczy się czas i łatwość aplikacji – 

wystarczy spryskać i przetrzeć lakier ściereczką z mikrofibry.

1 litr 6 CDC101 5010373057070

poj.         karton      kod                EAN

Demon Clean

Aktywny preparat czyszczący
Odpowiedni do stosowania na wszystkich twardych powierzchniach 

wewnątrz i na zewnątrz samochodu. Skutecznie usuwa brud 

i tłuszcz z szyb, paneli drzwi, kokpitów i wszelkich elementów 

z tworzyw sztucznych, pozostawiając przyjemny cytrusowy zapach.

1 litr 6 CDF101 5010373079089

poj.         karton      kod                EAN

Demon Fabric
Szampon do prania tkanin i usuwania plam
Usuwa mocne zabrudzenia i plamy z siedzeń, podsufitek oraz 
bocznych paneli drzwi. Szybko działająca formuła penetruje i wyciąga 
brud pozostawiając przyjemny świeży zapach, który pomaga w 
niwelowaniu zapachów po jedzeniu, papierosach, zwierzętach itp.

Gotowy z pistoletem 2 litry 6 CDW200 50768257

Uzupełnienie  2 litry 6 CDW201 5010373057117

Uzupełnienie  1 litr 6 CDW101 5010373057100

rodzaj                 poj.   karton    kod            EAN

rodzaj                 poj.   karton    kod            EAN
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1 litr 6 CDE101 5010373057094

poj.         karton      kod                EAN

poj.         karton      kod                EAN

Demon Wheels

Preparat do czyszczenia felg

Preparat do czyszczenia szyb

Aktywna formuła szybko i skutecznie usuwa zapieczony pył hamulcowy oraz brud 

drogowy ze wszystkich rodzajów felg samochodowych, w tym chromowanych. 

1 szt 12 DAC001 5010373072899

poj.         karton      kod                EAN

Demon Air Freshener

Odświeżacz powietrza o zapachu wiśni

Zestaw  1   DGP101   5010373084021

poj.         karton      kod                EAN

Demon Valet Pack

Zestaw 7 produktów do pielęgnacji auta
Bogaty zestaw produktów serii Demon do pielęgnacji całego auta, 

podany w postaci atrakcyjnego zestawu. 

W skład zestawu wchodzą:

CarPlan Demon Clean – Aktywny preparat czyszczący

CarPlan Demon Shine – Nabłyszczający wosk na mokro

CarPlan Demon Tyres – Preparat do nabłyszczania i konserwacji opon

CarPlan Demon Wheels – Preparat do czyszczenia felg 

CarPlan Demon Foam – Szampon wysokopieniący – aktywna piana 

CarPlan Demon Airfreshener – Odświeżacz powietrza zapach wiśniowy

CarPlan Large Sponge – Gąbka

1 litr 6 CDT101 5010373064108

poj.         karton      kod                EAN

Demon Tyres

Preparat do nabłyszczania i konserwacji opon
Bezsilikonowy preparat do nabłyszczania opon i nadawania im 

efektu ‘mokrej opony’. Łatwy w aplikacji, zapewnia długotrwały 

efekt i ochronę ścianek opon przed utlenianiem i pękaniem.
500 ml 12 DSW051 5010373080153

Demon Shot

2,5 litra 6 CDF025 5010373077832 

Demon Freeze

Skoncentrowana formuła zimowego płynu do spryskiwaczy 

samochodowych zapewniająca bezpieczną jazdę w warunkach 

zimowych z ochroną do -20°C. Może być również rozcieńczany do 

użytku letniego. Zawiera silne środki czyszczące, które szybko usuwają 

brud, tłusty osad drogowy oraz organiczne resztki owadów. Posiada 

przyjemny zapach wiśni.

1 litr 6 CDI001 5010373077849 

Demon Ice

Nałożony na szyby wieczorem zapobiega ich oblodzeniu nocą. 

Preparat nie spływa i pozostaje w miejscu, w którym został nałożony. 

Dzięki warstwie preparatu lód nie powstaje na powierzchni szyby.

Jeżeli szyby nie zostały zabezpieczone wieczorem i pokryły się szronem 

i lodem, można użyć produktu jako odmrażacza. Błyskawicznie rozpuszcza 

lód i szron, a pozostawiony na szybie zapobiega ponownemu zamarzaniu.

1 litr 6 DCO101 5010373080450 

Demon Cool

Uniwersalny dodatek do płynu  chłodniczego stosowany między 

jego okresowymi wymianami. Odpowiedni do wszystkich rodzajów 

samochodów oraz do wszystkich kolorów płynów chłodniczych.

Zawiera inhibitory korozji oraz zapewnia ochronę do maksimum 5 lat.

Syntetyczna struktura i nowoczesny pakiet dodatków.

poj.         karton      kod                EAN

poj.         karton      kod                EAN

poj.         karton      kod                EAN

poj.         karton      kod                EAN

2 w 1 Preparat chroniący przed oblodzeniem
i odmrażacz do szyb w jednym

Uniwersalna 'dolewka' 
do każdego rodzaju płynu chłodniczego

Demon Glass

Bez trudu czyści i nadaje połysk szybom i lustrom, pozostawiając czyszczone 

powierzchnie wolne od smug. Do stosowania  zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz samochodu. Szybko działająca formuła skutecznie usuwa brud, kurz, 

tłuste i tytoniowe naloty, odciski palców, sok z drzew, ptasie odchody i martwe 

owady, a także zapewnia ochronę przeciw parowaniu szyb dla większego 

bezpieczeństwa jazdy.

1 litr 6 CDG101 5010373082461 

Wzmacnia płyn do spryskiwaczy – dodany do płynu do spryskiwaczy, podnosi 

jego ochronę przeciw zamarzaniu, poprawia właściwości myjące, dodaje 

zapach. Odmraża – pozwala przygotować skuteczny do szyb odmrazacz - wlać 

wymaganą ilość do pustego opakowania z atomizerem i uzupełnić  wodą.

Koncentrat płynu do spryskiwaczy – pozwala przygotować 25 litrów letniego 

płynu do spryskiwaczy z 500ml opakowania, z ochroną do -1°C.

Koncentrat płynu do spryskiwaczy

Płyn do spryskiwaczy -20°C
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Flash Dash Satin Finish

Preparat do czyszczenia kokpitu - satyna
Najnowszej generacji kokpit nadający szlachetne, satynowe wykończenie. Bezsiliko- 

nowa formuła chroni powierzchnię przed wysychaniem, pękaniem i płowieniem.

Leather Valet

Krem do tapicerki skórzanej

Zestaw do pielęgnacji tapicerki skórzanej

Bogaty w środki nawilżające i odżywcze krem do skóry, który czyści, 

pielęgnuje i chroni tapicerkę skórzaną samochodu, jak i mebli domowych. 

Specjalna kompozycja mydeł, naturalnych olejków oraz wosków delikatnie 

czyści, odżywia i nawilża powierzchnię skóry, konserwując ją na lata. 

Pozostawia przyjemny zapach świeżej tapicerki skórzanej. 

Profesjonalny zestaw zawierający preparat do czyszczenia skóry 

oraz krem nawilżający, odżywiający i uelastyczniający skórę.

poj.         karton      kod                EAN

150 g 5 LVC150 5010373079072

600 ml 6 PLV600 5010373079065

zestaw 6 CLC001 5010373051719

Stain Valet 

Mocny płyn do usuwania plam z tapicerki

600 ml 6        DVC600         5010373079058

600 ml 6        SVC600         5010373079041

poj.         karton      kod                EAN

Dash Valet 

Preparat do czyszczenia elementów plastikowych i szkła
Bez trudu usuwa brud i tłuste osady z desek rozdzielczych i wewnętrznych 

plastikowych elementów wykończeniowych. Może być również używany jako 

mocny preparat do czyszczenia szkła, usuwający tłuszcz, osad z dymu 

papierosowego i ślady palców z szyb wewnętrznych i zewnętrznych oraz lusterek, 

pozostawiając je czyste i bez smug.

poj.         karton      kod                EAN

400 ml 12 IVC400 5010373024737

750 ml 12 IVC750 5010373023105

600 ml 6 IVC600 5010373079034

Interior Valet

Preparat do czyszczenia tapicerki
Podany w formie aktywniej pianki w aerozolu lub płynu w atomi- 

zerze, przeznaczony do czyszczenia tapicerek materiałowych, 

welurowych, skórzanych oraz wykładzin dywanowych.

poj.         karton      kod                EAN
Cytrus  500 ml 6 FSC506 5010373053102

Owocowy  500 ml 6 FSS506 5010373053133

Wanilia  500 ml 6 FSV506 5010373053140

Zielone Jabłko 500 ml 6 FSA506 5010373053126

zapach         poj.   karton   kod               EAN

Flash Dash High Gloss Finish

Preparat do czyszczenia kokpitu - połysk
Przeznaczony do stosowania na elementach z PVC, tworzywa sztucznego, 

skóry, drewna i większości materiałów syntetycznych w samochodzie oraz 

domu. Do stosowania również na zewnątrz samochodu, celem nadania 

połysku elementom plastikowym. Tradycyjna silikonowa formuła.

Dostępny w postaci aerozolu 500ml i atomizera 300ml.

Arctic Ice  500 ml 6 FDB771  5010373069813

Owocowy  500 ml 6 FDS771  5010373069851

Wanilia  500 ml 6 FDV771  5010373069844

New Car  500 ml 6 FSN771  5010373062043

Zielone Jabłko  500 ml 6 FDA771  5010373069837

Pomarańcza  500 ml 6 FDO771  5010373069820

Kokos  500 ml 6 FCN771  5010373074114

zapach        poj.   karton    kod               EAN

Arctic Ice  300 ml 6 FDB300  5010373074060

Owocowy  300 ml 6 FDS300  5010373074077

Wanilia  300 ml 6 FDV300  5010373073049

New Car  300 ml 6 FSN300  5010373073063

Zielone Jabłko  300 ml 6 FDA300  5010373073056

Pomarańcza  300 ml 6 FDO300  5010373074084

Kokos  300 ml 6 FCN300  5010373074091

szt 6        FDP001      5010373037249

375 ml 12        FDP375      5010372019642

Mleczko do czyszczenia i konserwacji plastików - połysk
Wydajne mleczko o zapachu cytrusowym, przeznaczone do 

czyszczenia i nabłyszczania elementów plastikowych i winylowych. 

Flash Dash 

Pad do czyszczenia i konserwacji plastików - połysk
Nasączany pad gąbkowy o zapachu cytrusowym, przeznaczony do 

czyszczenia i nabłyszczania elementów plastikowych i winylowych. 

poj.         karton      kod                EAN

Preparat przeznaczony do usuwania szczególnie uporczywych plam 

z tapicerek miękkich. Czyści plamy po czekoladzie, flamastrach, 

sosach, sokach, kawie, gumie do żucia, oleju czy paliwie.

.
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500 ml 6        GDM501 5010373031896

poj.         karton      kod                EAN

Demon Green

Wielozadaniowy płyn czyszczący
Usuwa brud, tłuste naloty z plastikowych elementów wewnątrz 

samochodu. Doskonale czyści również szyby i lustra. Pozostawia 

przyjemny zapach. Niezastąpiony w czyszczeniu wnętrza 

samochodu.

750 ml 6         PSC750 5010373037270

poj.         karton      kod                EAN

Screen Clean

Płyn do czyszczenia szyb
Zawiera szybko działające związki rozpuszczające, tłuszcz, nalot 

tytoniowy, odciski palców oraz inne zabrudzenia. Pozostawia 

idealnie czystą powierzchnię szyb i luster.

500 ml 6        ARP500         5010373001622

poj.         karton      kod                EAN

poj.         karton      kod                EAN

Bug Blitz

Płyn do usuwania owadów
Głęboko penetruje związki organiczne skutecznie usuwając resztki 

owadów, sok żywiczny oraz ptasie odchody z powierzchni lakieru, 

szyb, zderzaków i lamp, pozostawiając je czyste i bez smug.

750 ml 6        BBT750         5010373037263

poj.         karton      kod                EAN

AutoFinish 

Zaawansowany wosk o długotrwałym działaniu
Zaawansowana kompozycja najnowszych wosków syntetycznych, 

zapewnia wytrzymałą warstwę ochronną, wzmocnioną głębię koloru 

oraz wspaniały połysk.

Fast Wax 

Wosk samochodowy żywiczny
Wosk samochodowy stanowiący starannie dobraną, zaawansowaną 

kompozycję żywic. Pozwala uzyskać wspaniały i długotrwały połysk 

lakieru.

Biała  szt. 24 PKK002 5010373016589

Czarna  szt. 24 PKK003 5010373016596

Granatowa  szt. 24 PKK004 5010373016602

Srebrna  szt. 24 PKK005 5010373016619

Ciemnoczerwona  szt. 24 PKK006 5010373016626

Ciemnozielona  szt. 24 PKK007 5010373016633

Niebieska  szt. 24 PKK008 5010373016640

Scratch Stick

Kredka koloryzująca do lakieru na rysy
Stanowi łatwy i szybki sposób na maskowanie większych ubytków 

lakieru (rys, zadrapań i odprysków do podkładu).

kolor         poj.   karton   kod               EAN

500 ml 12          FAX500   5010373037959

150 ml 6         POA009 5010373032039

poj.         karton      kod                EAN

Kleen Air

Preparat do dezynfekcji klimatyzacji
Specjalnie opracowana formuła neutralizująca 

drobnoustroje, mogące być źródłem powstawania 

nieprzyjemnych zapachów w elementach układu 

klimatyzacji. Aplikacja w 15 min., bez użycia narzędzi.
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500 ml 12 OBS500  5010373002230

poj.         karton      kod                EAN

Original Black

Aerozol do konserwacji i nabłyszczania
elementów plastikowych
Czyści, nabłyszcza i konserwuje plastikowe oraz gumowe 

zewnętrzne elementy wykończeniowe samochodu. Jest 

przeźroczysty i przeznaczony do elementów w każdym kolorze.

375 ml 12 PBT375  5010373019283

poj.         karton      kod                EAN

Black Trim Wax

Czernidło do elementów plastikowych
Czarny żel przeznaczony do czyszczenia i odświeżania 

wypłowiałych i odbarwionych plastikowych elementów 

zewnętrznych samochodu. 

500 ml 12 CTS500 5010373895580

poj.         karton      kod                EAN

Tyre Shine

Pianka do czyszczenia i konserwacji opon
Czyści i zabezpiecza boczne ścianki opon nadając im doskonały 

wygląd - intensywny, błyszczący, czarny kolor.

500 ml 12 TYS500 5010373003459

poj.         karton      kod                EAN

Tyre Slik

Preparat do nabłyszczania i konserwacji opon

Nadaje doskonały, intensywny, błyszczący, czarny kolor, stwarzając 

wrażenie 'mokrej' opony. Konserwuje gumę chroniąc ją przed 

parceniem. 14-krotny zwycięzca testów brytyjskiego magazynu 

motoryzacyjnego AutoExpress!

500 ml 6 TYS501 5010373081983

poj.         karton      kod                EAN

Błyskawicznie nadaje efekt czarnej, gładkiej i błyszczącej opony. 

Posiada właściwości hydrofobowe zwiększające trwałość aplikacji 

niezależnie od warunków pogodowych.

Zaawansowana formuła zawiera substancje konserwujące gumę, 

pomagające chronić ścianki opon przed pękaniem.

Regularne stosowanie spowolnia proces starzenia opon.

750 ml 6 WST750 5010373037300

500 ml 12  WSL500 5010373002445

poj.         karton      kod                EAN

Wheel Slik

Płyn i pianka w aerozolu do czyszczenia felg
Usuwa pył hamulcowy, tłuste naloty oraz zanieczyszczenia powstałe 

podczas jazdy. Pianka w aerozolu do stosowania również na felgach 

chromowanych.

375 ml 6 PCT375  5010373007716

poj.         karton      kod                EAN

Chrome Trim Polish 

Mleczko do chromu
Przywraca połysk i blask powierzchniom wykonanym z większości 

metali w tym z chromu, niklu, aluminium i jego stopów, stali 

nierdzewnej, mosiądzu, miedzi itp. Również do powierzchni 

powlekanych tymi metalami.

375 ml 12 TAR375  5010373007709

poj.         karton      kod                EAN

Tar Remover

Preparat do usuwania smoły i żywicy
Usuwa zabrudzenia ze smoły, żywicy, asfaltu, gumy, resztek po 

owadach oraz innych nalotów powstałych na lakierze oraz felgach.

PRODUCT
AWARDS

14 razy

Aerozol

Atomizer

.
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600 ml 6 WWH600 5010373073223

Wonder Wheels Colour Active Wheel Cleaner

Płyn do czyszczenia felg ze wskaźnikiem koloru
Bezkwasowy preparat do czyszczenia felg samochodowych o zbalansowa- 

nym składzie pH. Odpowiedni do stosowania na wszystkich rodzajach felg, 

również chromowanych, polerowanych nielakierowanych, wieloczęścio- 

wych, anodyzowanych oraz z uszkodzonym lakierem. Zmieniająca kolor 

formuła preparatu przybiera ciemnoczerwony, purpurowy kolor 

w momencie rozpuszczenia zapieczonego pyłu hamulcowego i brudu, 

informując o zakończonym procesie czyszczenia.

poj.              karton      kod                EAN

300 ml 6 WIW505   50768158

Wheel Sealant

Powłoka zabezpieczająca felgi przed brudem
Tworzy niewidoczną, powłokę ochronną na powierzchni felgi, chroniąc ją 

przed gromadzeniem się pyłu hamulcowego i brudu drogowego. Powłoka 

ta stanowi super odpychający film z nanocząstek, który utrzymuje zabru- 

dzenia z dala od powierzchni felgi pozwalając na samooczyszczenie przy 

spłukaniu wodą. Łatwa w aplikacji, wystarczy rozpylić na powierzchni 

felgi delikatną równomierną warstwę i pozostawić do wyschnięcia.

poj.              karton      kod                EAN

500 ml 6 WTG500 5010373074015

Wonder Wheels All Black Tyre Gel

Czarny żel do nabłyszczania opon
Preparat skutecznie ożywia powierzchnię bocznych ścianek opon oraz 

czarnych elementów plastikowych nadając im optymalny połysk i doskonałą 

ochronę, która długo utrzymuje się bez względu na warunki pogodowe.

poj.              karton      kod                EAN

500 ml 6 WWK500 5010373019344

600 ml 6 WWO600 5010373074008

Super Alloy Wheel Cleaner

Płyn do czyszczenia felg aluminiowych
Bez trudu usuwa grube naloty i zapieczony pył hamulcowy pozostawiając 

lśniącą powierzchnię, nawet na długo nieczyszczonych felgach. Przezna- 

czony do felg aluminiowych lakierowanych. Dostępny w płynie i atomizerze.

poj.              karton      kod                EAN

Wonder
Wheels

PRODUCT
AWARDS

13 razy

Seria Wonder Wheels to najwyższej klasy produkty do felg samochodo- 

wych ze sztandarowym, 13-krotnym już zwycięzcą brytyjskiego maga- 

zynu AutoExpress, wśród preparatów do czyszczenia felg aluminiowych. 

.
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.

3

- T-Cut - 
Rapid Scratch Remover

Delikatny, a równie skuteczny jak T-Cut Original! 
Może być stosowany na wszystkich lakierach 
samochodowych. 
Usuwa zarysowania, zadrapania i hologramy 
z powierzchni lakieru. 
Przywraca również zmatowiały lakier do jego 
pierwotnego wyglądu i blasku. Skutecznie 
i bezpiecznie regeneruje lakier metaliczny, 
perłowy oraz lakiery produkowane w technologii 
wodnej. 
Rodzina produktów T-Cut już od 1954 roku 
dba o lakiery samochodów, utrzymując je 
w doskonałej kondycji.

500ml  12  TER500 5010373073216

poj.         karton      kod                EAN

PRZED

PO
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Saszetka 25 szt 6 IVP020 5010373054246

Interior Wipes

Ściereczki do tapicerki tekstylnej
Ściereczki nawilżane do usuwania zabrudzeń z wszelkich rodzajów 

miękkich tapicerek tekstylnych.

poj.              karton      kod                EAN

Saszetka 25 szt 6 LVP020 5010373054116

Leather Wipes

Ściereczki do tapicerki skórzanej
Ściereczki nawilżane przeznaczone do pielęgnacyjnego, 

delikatnego czyszczenia i odżywiania tapicerki skórzanej. 

Pozostawiają przyjemny świeży zapach.

poj.              karton      kod                EAN

Saszetka 25 szt 6 MDW020 5010373054086

Dash Wipes

Ściereczki do kokpitu
Ściereczki nawilżane o zapachu cytrusowym, do czyszczenia 

elementów plastikowych wewnątrz samochodu. Zapewniają 

wykończenie zapobiegające pękaniu i blaknięciu. 

Odpowiednie do wszystkich typów plastików, winylu i PVC.

poj.              karton      kod                EAN

Saszetka 25 szt 10 CSW015 5010373034521

Screen Wipes

Ściereczki do szyb
Wygodne w użyciu duże ściereczki nawilżane do czyszczenia szyb 

i luster oraz paneli nawigacji. Skutecznie czyszczą z tłustych 

nalotów, zabrudzeń, odcisków palców itp.

poj.              karton      kod                EAN
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Ultra Shampoo

Szampon bez zacieków
Doskonale myje pozostawiając powierzchnię wolną od smug 

i zacieków.

500 ml 6 POL105 5010373044872

Ultra Deep Gloss Car Wax

Wosk samochodowy o głębokim połysku
Zapewnia głęboki połysk lakieru i doskonałą ochronę przed 

warunkami atmosferycznymi.

poj.         karton      kod                EAN

500 ml  6 POL107 5010373044896

Ultra Color Restorer

Regenerator lakieru
Regeneruje powierzchnię lakieru usuwając utlenienia, 

odbarwienia, obicia, zarysowania, zapieczone plamy ze smoły, czy 

resztek owadów. 

poj.         karton      kod                EAN

poj.         karton      kod                EAN

Ultra Wash & Wax

Szampon z woskiem
Skutecznie usuwa brud i osad drogowy jednocześnie woskując 

i nadając połysk karoserii samochodu. 

1 litr 6 POL101 5010373044834

5 litrów 4 POL102 5010373044841

poj.         karton      kod                EAN

poj.         karton      kod                EAN

500 ml 6 PUL500 5010373057131

1 litr 6 POL103 5010373044858

2 litry 6 PUL050 5010373057148

5 litrów 4 POL104 5010373044865

Seria Ultra to kompletna linia podstawowych produktów do pielęgna- 

cji samochodu. Opracowana w oparciu o wieloletnie doświadczenie 

w produkcji markowych kosmetyków, z uwzględnieniem niższego 

kosztu produkcji. Specjalnie przygotowana z myślą o kierowcach 

chcących kompleksowo i profesjonalnie zadbać o swój samochód, 

wydając mniej, a zachowując gwarancję jakości marki CarPlan.

150 g 6 POL205 5010373105375

Ultra Rapid Scratch Remover

Pasta lekkościerna
Renowacyjna pasta do lakieru opracowana specjalnie do usuwania 

rys i zarysowań.
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Ultra Dash Shine

Preparat do kokpitu - satyna
Nowoczesna formuła preparatu do czyszczenia kokpitu nadająca 

głęboko satynowe, eleganckie wykończenie, idealne do 

nowoczesnych wnętrz samochodów.

500 ml 6 POL117 5010373044988

poj.         karton      kod                EAN

Ultra Multi-Purpose Car Cleaner

Uniwersalny płyn czyszczący
Czyści wszelkie powierzchnie twarde zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz samochodu: elementy plastikowe, kokpity, boczki drzwi, 

szyby, lustra, lampy itp.

500 ml 6 POL113 5010373044940

poj.         karton      kod                EAN

Ultra Leather Cleaner

Krem do czyszczenia skóry
Czyści, nawilża i konserwuje tapicerkę skórzaną. Chroni przed 

płowieniem i pękaniem oraz nadaje skórze odpowiednią 

elastyczność.

400 ml 12 POL119 5010373045008

poj.         karton      kod                EAN

Ultra Upholstery Cleaner

Preparat do czyszczenia tapicerki 
Skutecznie czyści samochodowe tapicerki materiałowe, wyciągając 

zabrudzenia z tkanin i weluru. Dostępny w postaci pianki w aerozolu.

Wanilia  400 ml 12 POL120 5010373045015

Cytrus  400 ml 12 POL121 5010373045022

zapach         poj.   karton   kod               EAN

Srebrny  500 ml 6 POL108 5010373044902

Czarny  500 ml 6 POL109 5010373044919

Czerwony  500 ml 6 POL110 5010373044926

Zielony  500 ml 6 POL111 5010373044933

Niebieski  500 ml 6 POL112 5010373045213

Ultra Color Polish

Wosk koloryzujący
Czyści, odświeża i woskuje lakier wydobywając jego głębię koloru 

oraz chroni go przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi.

kolor    poj.      karton     kod               EAN

kolor   poj.        karton         kod               EAN

Woskująca pasta lekkościerna 
Opatentowana formuła usuwająca rysy, zadrapania, odbarwienia 

oraz równocześnie wzmacniająca głębię koloru lakieru.

Srebrny 150 g 6 POL208 5010373105313

Czarny 150 g 6 POL209 5010373105320

Czerwony 150 g 6 POL210 5010373105337

Zielony 150 g 6 POL211 5010373105344

Niebieski 150 g 6 POL212 5010373105351

Biały 150 g 6 POL227 5010373105368

Ultra Color Scratch Remover
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500 ml 6 POL116 5010373044971

poj.         karton      kod                EAN

Ultra Insect Remover

Płyn do usuwania owadów
Czyści powierzchnię lakieru, szyb, elementów plastikowych i lamp 

z organicznych resztek owadów, soku żywicznego oraz ptasich 

odchodów.

500 ml 6 POL114 5010373044957

poj.         karton      kod                EAN

Ultra Glass Cleaner

Płyn do czyszczenia szyb
Szybko usuwa brud, tłuste naloty, resztki owadów, nalot z dymu 

papierosowego pozostawiając powierzchnię szyb bez smug.

500 ml 6 POL106 5010373044889

poj.         karton      kod                EAN

Ultra Glass Polish

Mleczko do czyszczenia i polerowania szyb
Odnawia wygląd wszystkich powierzchni szklanych. Usuwa 

uciążliwe zabrudzenia, delikatnie poleruje pozostawiając wysoki 

połysk i gładkość.

500 ml 6 POL118 5010373044995

400 ml 12 POL123 5010373045046

poj.         karton      kod                EAN

Ultra Tyre Shine

Preparat do nabłyszczania opon
Zapewnia długotrwały efekt czarnej, błyszczącej opony 

z równoczesnym zabezpieczeniem jej powierzchni przed 

parceniem. Dostępny w postaci płynu w atomizerze i aerozolu.

500 ml 6 POL115 5010373044964

poj.         karton      kod                EAN

Ultra Wheel Cleaner

Płyn do czyszczenia felg
Skutecznie czyści felgi aluminiowe i kołpaki z zapieczonego pyłu 

hamulcowego i osadu drogowego.
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200 ml 12 PDT200 5010373895764

400 ml 12 PDT400 5010373895771

600 ml 12 PDT600 5010373895788

400 ml 12 DTT401 5010373074121

750 ml 12 DTT750 5010373023020

poj.         karton      kod                EAN

Double TT

Penetrator smarująco-konserwujący
Głęboko penetruje odblokowując zardzewiałe i zapieczone elementy 

ruchome. Usuwa wilgoć, chroni przed korozją, smaruje, likwiduje 

piski i zgrzyty na złączu dwóch pracujących elementów. Usuwa ślady 

po naklejkach, taśmach klejących, gumie, flamastrach itp.

500 ml 12 TWO503 5010373105696

5 litrów 4 TWO007 5010373105665

500 ml 12 TWO502 5010373105689

5 litrów 4 TWO008 5010373105672

poj.         karton      kod                EAN

Tetroseal Wax/Oil Rustproofing 

System antykorozyjny
Silnie działający środek antykorozyjny. Zapewnia całkowitą ochronę 

antykorozyjną elementów samochodu narażonych na działanie wody.

Usuwa wodę i wilgoć z powierzchni metalowych, załamań podwozia 

i profili zamkniętych. Tworzy elastyczną odporną na wysoką temperaturę 

warstwę, która dokładnie przylega do powierzchni i z niej nie spływa.

Nie zawiera silikonu. Jest w pełni kompatybilny z oryginalnymi 

materiałami, wykorzystywanymi przez producentów samochodów.

500 ml 6 ECL555 5010373043912

poj.         karton      kod                EAN

Engine Cleaner & Degreaser

Płyn do mycia i odtłuszczania silnika
Rozpuszcza wszelkie zabrudzenia ze smaru, oleju i brudu. 

Zmywalny wodą, odpowiedni do stosowania na powierzchniach 

aluminiowych. 

Jabłko  1 litr 6 FSW161 5010373033715

Pomarańcza  1 litr 6 FSW162 5010373033753

Wiśnia  1 litr 6 FSW163 5010373037829

zapach          poj.   karton      kod                EAN

Screen Wash - Concentrate

Płyn do spryskiwaczy - koncentrat
Wysoce skoncentrowany płyn do spryskiwaczy. Rozcieńczony z wodą 

w stosunku 1:19 pozwala przygotować 20 litrów gotowego, letniego 

płynu z 1 litrowego opakowania. Szybko usuwa brud, nalot drogowy 

oraz resztki owadów z szyb i reflektorów. 

300 ml 12 CFM300 5010373005972

500 ml 12 CFM500 5010373005965 

poj.         karton      kod                EAN

Flat Mate

Uszczelniacz przebitych opon z pompką
Preparat do szybkiej naprawy przebitej opony bezdętkowej. 

Umożliwia jazdę w kilka minut bez konieczności wymiany koła.

szt 12 MSB111 5010373411490

poj.         karton      kod                EAN

Exhaust Repair Bandage

Bandaż uszczelniający większe przedmuchy
Tworzy mocną warstwę uszczelniającą duże nieszczelności 

w powierzchni rur i tłumików. 

250 g 12 MEP251 5010373032626

poj.         karton      kod                EAN

Exhaust Repair Paste

Pasta uszczelniająca mniejsze przedmuchy
Masa plastyczna przeznaczona do uszczelniania małych 

przedmuchów w układzie wydechowym.

120 g 12 FIP120 5010373025062 

500 g 12 FIP500 5010373027905

poj.         karton      kod                EAN

Fire Putty

Pasta montażowa, żaroodporna
do tłumików +1000oC
Bezazbestowa pasta do łączenia wszystkich elementów układu 

wydechowego. Pozostaje elastyczna ułatwiając ewentualny, 

późniejszy łatwy demontaż połączonych elementów.

aplikator
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5 litrów 4 CWC505 5010373059128

25 litrów 1 CWC025 5010373059135

Trade Valet Wheel Cleaner

Szybko usuwa grube naloty brudu drogowego i zapieczonego pyłu 

hamulcowego. Odpowiedni do stosowania w atomizerze. Preparat 

kwasowy (pH < 2.5) nie do stosowania na felgach chromowanych, 

anodowanych oraz aluminiowych nielakierowanych.

5 litrów 4 CWR005 5010373059166

25 litrów 1 CWR025 5010373059173

Trade Valet Hi-Wax Rinse

Zapewnia doskonały, woskowy połysk lakieru i odpychanie wody bez 

uciążliwego nakładania i polerowania, jak przy wosku tradycyjnym. 

Do nakładania prosto z wiaderka, przy użyciu atomizera lub myjką 

ciśnieniową.

5 litrów 4 TFR505 5010373059104

25 litrów 1 TFR225 5010373059111

Trade Valet Super TFR

Usuwa trudne zabrudzenia, zapieczony pył, owady, tłuste plamy ze 

smaru i oleju. Do stosowania na całym samochodzie, na felgach 

aluminiowych (szczególnie jeżeli nie można stosować dedykowanego 

preparatu kwasowego), a także do mycia podwozia. 

Do aplikacji atomizerem lub myjką ciśnieniową. Poziom pH 11.0 ± 1.0.

5 litrów 4 TSS505 5010373059142

25 litrów 1 TSS025 5010373059159

Trade Valet Tyre Slik

Odświeża opony nadając im intensywny błyszczący czarny kolor. 

Tworzy wizualny efekt ‚mokrej opony’ jednocześnie konserwując jej 

powierzchnię. Odpowiedni do nakładania atomizerem, gąbką lub 

pędzlem.

5 litrów 4 CFG005 5010373059203

25 litrów 1 CFG025 5010373059210

Trade Valet Crystal Clear Glass 

Zawiera specjalne dodatki szybko rozpuszczające tłuste zabrudzenia, 

nalot z dymu papierosowego oraz resztki organiczne owadów. 

Do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz samochodu. 

Do stosowania w atomizerze.

5 litrów 4 CFW005 5010373059081

25 litrów 1 CFW025 5010373059098

Trade Valet Hi-Foam Wash

Tworzy gęstą, śnieżną pianę przy myciu ręcznym oraz ciśnieniowym.  

Aktywna formuła bez trudu usuwa wszelkie zabrudzenia z filmu 

drogowego, brudu i tłustego nalotu. Pozostawia wspaniały połysk 

wolny od zacieków. Poziom pH 9.0 ± 1.0

5 litrów 4 CIT005 5010373059227

25 litrów 1 CIT025 5010373059234

Trade Valet Super Trim Cleaner

Pozwala szybko i łatwo wyczyścić i nabłyszczyć elementy plastikowe 

oraz gumowe wewnątrz i na zewnątrz auta. Idealny do kokpitów, 

listew wykończeniowych, zderzaków, opon itp. Pozostawia 

długotrwały połysk oraz chroni przed płowieniem.

Do stosowania w atomizerze.

5 litrów 4 CSC005 5010373059180

Trade Valet Super Clean 100+

Przeznaczony do stosowania w różnych proporcjach, w zależności od 

stopnia zabrudzenia. Może być stosowany na szerokiej gamie 

powierzchni i materiałów twardych. Stosować w proporcjach 10:1 

przy mocnych zabrudzeniach oraz 50:1 przy lekkich. 

Do stosowania w atomizerze.

poj.         karton      kod                EAN

poj.         karton      kod                EAN

poj.         karton      kod                EAN

poj.         karton      kod                EAN

poj.         karton      kod                EAN

poj.         karton      kod                EAN

poj.         karton      kod                EAN

poj.         karton      kod                EAN
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Płyn do mycia szyb

Preparat do czyszczenia felg
Preparat woskowy - wosk na mokro

Piana aktywna do mocnych zabrudzeń

Preparat do nabłyszczania i konserwacji opon

Piana aktywna do normalnych zabrudzeń

Nabłyszczający preparat 
do czyszczenia tworzyw sztucznych

Wielofunkcyjny preparat czyszczący
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300 ml 12 PSA302 5010373895139

Power Start

Power Start to specjalnie przygotowany samostart pomagający uruchomić 

zimny silnik, często ze słabym już akumulatorem, w trudnych zimowych 

warunkach, nawet przy silnym mrozie. W warunkach zimnego startu, 

poprzez smarowanie górnego pierścienia cylindrów, pomaga chronić 

elementy silnika przed nadmiernym zużyciem i uszkodzeniem.

500 ml 6 PSZ500 5010373043226

Sub Zero

Odmrażacz Sub Zero De-Icer to wysokiej klasy odmrażacz przeznaczony 

do szybkiego usuwania szronu i lodu z szyb samochodowych. 

Pozostawia szyby czyste, wolne od smug i zacieków. Skuteczny w 

temperaturach do -36°C. Zawiera środki czyszczące szyby poprawiając 

widoczność i bezpieczeństwo jazdy w warunkach zimowych.

300 ml 12 ESS301 5010373031131

Silikon Spray

Specjalnie przygotowany silikon do stosowania w sezonie zimowym. 

Jego nieplamiąca formuła doskonale konserwuje uszczelki gumowe 

i chroni je przed przymarzaniem do karoserii samochodu.

500 ml 12 PPI501 5010373039267

Pre-Icer

Nałożony na szybę przed mrozem chroni jej powierzchnię przed 

mocnym przywieraniem lodu i szronu. Pozwala na uformowanie się 

luźnych ‘igiełek’ lodu, które bez problemu można usunąć zmiotką lub 

wycieraczkami, niwelując konieczność mocnego skrobania szyby 

skrobaczką.

Skuteczny w temperaturach do -25°C

500 ml 12 TDI501 5010373039250

750 ml 12 TDI750 5010373035818

BlueStar De-icer

Skuteczny odmrażacz do szyb w postaci atomizera, szybko 

rozpuszczający szron i lód z szyb samochodowych.

Skuteczny w temperaturach do -15°C.

poj.         karton      kod                EAN

300 ml 12 SDI311 5010373027899

600 ml 12 SDI600 5010373894965

BlueStar De-icer

Skuteczny odmrażacz do szyb w postaci aerozolu, szybko 

rozpuszczający szron i lód z szyb samochodowych.

poj.         karton      kod                EAN

poj.         karton      kod                EAN

poj.         karton      kod                EAN

poj.         karton      kod                EAN

poj.         karton      kod                EAN
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Zapobiega oblodzeniu i szronieniu szyb

Pomaga uruchomić samochód w chłodne dni

Mocny odmrażacz i płyn do szyb w jednym 

Konserwuje i chroni uszczelki gumowe

Odmrażacz do szyb

Odmrażacz do szyb



Brake & Parts Cleaner

Karton    Poj.            Kod           EAN

   12        400ml         CPB412  5010373082782 

Preparat do Czyszczenia Hamulców 

Mocna mieszanka odtłuszczających rozpuszczalników 
opracowana do czyszczenia oraz przygotowywania montażu 
hamulców, sprzęgieł i ich części.

Belt Dressing

Karton    Poj.            Kod           EAN

   12        400ml         CBD412  5010373082805

Preparat do Pasków Klinowych 
Specjalna mieszanka przeciwpoślizgowa chroniąca 
i przedłużająca żywotność paska. Zapobiega pękaniu 
i zwiększa transmitowaną moc poprzez zmniejszenie 
uślizgu. 

Tool Cleaner

Karton    Poj.            Kod           EAN

   12        400ml         CTC412  5010373082812

Preparat do Czyszczenia Narzędzi 
Mocna mieszanka odtłuszczających rozpuszczalników 
opracowanych do czyszczenia wszelkiego rodzaju narzędzi, 
bez pozostawiania tłustych pozostałości. 
Formuła o niskiej intensywności zapachu i szybkim 
odparowaniu dla łatwej pracy. 

Battery 
Terminal Protector

Karton    Poj.            Kod           EAN

   12        400ml         CBT412  5010373082843

Ochrona Terminali Akumulatora 
Nieprzewodząca formuła przeznaczona do ochrony zacisków i terminali 
akumulatora przed gromadzącym się brudem i żrącymi osadami.

Penetrating Fluid

Karton    Poj.            Kod           EAN

   12        400ml         CPF412  5010373082836

Płyn Penetrujący 
Specjalna mieszanka olejów bazowych, 
rozpuszczalników i grafitu koloidalnego, opracowana celem penetracji i 
luzowania zapieczonych, skorodowanych oraz rdzewiejących części, a 
także zapobiegania ponownemu ich zapiekaniu.

Karton    Poj.            Kod           EAN

   12        400ml         CEC412  5010373082775

Preparat do Styków Elektrycznych 
Mocna mieszanka rozpuszczalników odtłuszczających 
przeznaczona do czyszczenia elementów zapłonowych 
oraz innych części elektrycznych. Usuwa olej, smar, 
utlenione osady i brud. Formuła o niskiej intensywności 
zapachu i szybkim odparowaniu dla łatwej pracy. 

Electrical Contact Cleaner

Gasket Remover

Karton    Poj.            Kod           EAN

   12        400ml         CGR412  5010373082799

Preparat do Usuwania Uszczelek 
Bardzo mocna mieszanka rozpuszczająca 
uszczelki i depozyty węglowe, usuwa nawet najtwardsze 
pozostałości po uszczelkach, chroniąc powierzchnię elementów 
przed nadmiernym skrobaniem. Usuwa również zapieczony 
olej, smar oraz farby z metalu, drewna i ceramiki.

PRECYZYJNA DYSZA
Spryskuje bezpośrednio 
w trudno dostępne miejsca.

OSOBNA RURKA NIE JEST 

JUŻ WIĘCEJ POTRZEBNA.

02 03Kompleksowy zestaw warsztatowy

 Pomocny w warsztacie, garażu i domu

Gama wysokiej jakości produktów warsztatowych przeznaczona, 

zarówno dla profesjonalnych warsztatów samochodowych, 

jak i indywidualnych majsterkowiczów.

Ten bogaty zestaw produktów naprawczo-konserwacyjnych 

pozwala utrzymać samochód w nienagannej kondycji technicznej.



Engine Starter

Karton    Poj.            Kod           EAN

   12        400ml         CES412  5010373082898 

Samostart Silnika
Zapewnia natychmiastowy rozruch, specjalnie opracowany
w celu ułatwienia startu silnika, a w konsekwencji redukcji 
rozładowania akumulatora, przy rozruchu w chłodne dni.

Ignition Sealer

Karton    Poj.            Kod           EAN

   12        400ml         CIS412  5010373082904

Preparat Uszczelniający Zapłon 
Chroni elektrykę auta, tworząc na elemencie zapłonowym 
i układzie elektrycznym powłokę trwałej, plastikowej izolacji, 
odpornej na wilgoć, wodę, benzynę, olej napędowy czy olej.

White Spray Grease

Karton    Poj.            Kod           EAN

   12        400ml         CWS412 5010373082911  

Smar Biały (z PTFE) 
Odpycha wodę i jest odporny na wysoką temperaturę, sól oraz 
korozję. Smar podany w formie ‘niekapiącej’ formuły, szczególnie polecany 
w miejscach wymagających długotrwałego smarowania i ochrony.

Copper Spray Grease

Karton    Poj.            Kod           EAN

   12        400ml         CCG412   5010373082928

Smar Miedziany 
Wysokowydajny, bezołowiowy, przeciwzatarciowy smar, 
chroniący elementy metalowe przed korozją, zapiekaniem, 
wodą, gorącem i kwasami.

100+ Multi-Purpose
Spray Grease

Karton    Poj.            Kod           EAN

   12        400ml         CMG412 5010373082935

Wielozadaniowy Smar 100+ 
Półpłynny preparat penetrujący, który smaruje i chroni. Do łańcuchów, linek, 
zawiasów, elementów metalowych wymagających smarowania i ochrony 
antykorozyjnej. Wysoka odporność na rozpryskiwanie czyni go idealnym w 
smarowaniu łańcuchów motocykli i rowerów. Jest kompatybilny z o-ringami.

Rust  Preventer

Karton    Poj.            Kod           EAN

   12        400ml         CRR412   5010373082850 

Bezkwasowy Odrdzewiacz 
Szybko ‘zabija’ rdzę i tworzy barierę dla wilgoci 
zapobiegając powstawaniu dalszej korozji.

Silicone Spray

Karton    Poj.            Kod           EAN

   12        400ml         CSS412               5010373082867

Silikon w Aerozolu 
Wysokiej jakości płyn odporny na ekstremalne temperatury, 
zapewniający doskonałą ochronę przed wodą oraz korozją. Idealny do 
plastiku, metalu i uszczelek gumowych podlegających ciągłemu tarciu. 
Chroni elementy gumowe i plastikowe przed pękaniem 
i rozwarstwianiem się.

Carb & Air Intake Cleaner

Karton    Poj.            Kod           EAN

   12        400ml         CCA412   5010373082874 

Preparat do Czyszczenia Przepustnic 
Opracowany w celu usuwania zabrudzeń, smarów, osadów 
i depozytów węglowych z gaźników, linek i automatycznych przepustnic. 
Bezpieczny w użyciu przy katalizatorach i czujnikach powietrza.

Engine Cleaner & Degreaser

Karton    Poj.            Kod           EAN

   12        400ml         CED412  5010373082881

Preparat do Czyszczenia Silników  
Specjalnie opracowany do usuwania zapieczonego tłuszczu, 
oleju i brudu ze wszystkich rodzajów silników, również aluminiowych.
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