Περιποίηση & Προστασία Αυτοκινήτων

b2b.vectorbrands.gr
ΚΛΙΚ
ΕΔΩ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.
ΜΕΣΑ ΕΞΩ.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ - ΓΥΑΛΙΣΜΑ : ΤΑΜΠΛΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Fresh Shine

Γυαλιστικό για ταμπλό σε aerosol, περιέχει σιλικόνη η
οποία εισχωρεί στην επιφάνεια έτσι ώστε να το προστατεύει και να το γυαλίζει. Αφήνει ευχάριστο άρωμα
που διαρκεί έως και 8 ημέρες.

Κωδικός

058491117

078770117

058520117

078770117

Νew car

058510117

Φράουλα

058520117

Βανίλια

058491117

Outdoor

052897117

Citrus matt

Ποσότητα

500ml

Κιβ.

6

ΑUTOMOTIVE

058510117

Άρωμα

052897117

Μatt

Power out leather cleaner

Interior 1

Καθαριστικό ταπετσαρίας. Το interior
1 είναι ένα ισχυρό καθαριστικό ταπετσαρίας το οποίο εξαφανίζει βρωμιές
και λεκέδες από όλα τα υφάσματα,
ταπετσαρίες και βυνίλια. Απορροφάει επίσης οσμές εξαλείφοντάς τις για
πάντα.
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Κωδικός

Ποσότητα

044740117

400ml

Κιβ.

6

Καθαριστικός αφρός και μαλακτικό δέρματος. Αναζωογονητικός αφρός εμπλουτισμένος με φυσικά
μαλακτικά για την απαλότερη αίσθηση. Προστατεύει το δέρμα από την ατόνηση, την παλαίωση,
τους λεκέδες και τις ρωγμές. Καθαρίζει μοναδικά
βρωμιές και κηλίδες προσφέροντας φυσική λάμψη χωρίς κανένα λιπαρό ή ολισθηρό υπόλειμμα.
Αίσθηση νέου δέρματος που διαρκεί για βδομάδες.
Αποκλειστική τεχνολογία Odor-X που αφαιρεί οσμές
σε μοριακό επίπεδο και τις εξαλείφει για πάντα.Οι
μαλακές, εύκαμπτες τρίχες είναι φιλικές προς το
δέρμα για καθαρισμό χωρίς γρατσουνιές. Ιδανικό
για καθαρισμό δερμάτων και ραφών δέρματος
Κωδικός

Ποσότητα

052895117

400ml

Luxe Leather

Καθαριστική λοσιόν και μαλακτικό
δέρματος. Καθαρίζει βρωμιά και λεκέδες απ’ όλες τις δερμάτινες επιφάνειες συντηρώντας τις σε άριστη κατάσταση..

Κιβ.

€

Κωδικός

Ποσότητα

6

10,35

055350117

500ml

Κιβώτιο

6

3

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΧΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Interior detailer Flairosol για εσωτερική περιποίηση

Το Interior detailer Flairosol για εσωτερική περιποίηση της Turtle Wax καθαρίζει
και αρωματίζει όλες τις εσωτερικές επιφάνειες.
• Ο ψεκαστήρας Flairosol διαχέει ομοιόμορφα το προϊόν για ευκολότερο καθάρισμα.
• Τα φυσικά ένζυμα καθαρίζουν και απομακρύνουν τις οσμές για έως και 24 ώρες.
• Το προϊόν περιέχει ένα ειδικό πρόσθετο που προστατεύει τα ευπαθή μέρη από
την έκθεση στις ακτίνες UV του ηλίου.
• Αφήνει ένα καθαρό φρέσκο άρωμα.

Κωδικός

Ποσότητα

053703117

591ml

Κιβ.

6

Καθαριστικό και μαλακτικό δέρματος Flairosol

Το Καθαριστικό και μαλακτικό δέρματος Flairosol της Turtle Wax καθαρίζει, αρωματίζει
και προστατεύει όλες τις δερμάτινες επιφάνειες.
• Ο ψεκαστήρας Flairosol διαχέει ομοιόμορφα τη μη-λιπαρή φόρμουλα καθαρισμού.
• Ο ψεκαστήρας Flairosol βοηθά το προϊόν να προσκολληθεί σε όλες τις επιφάνειες,
ακόμη και σε κάθετες.
• Οι ενυδατικές ουσίες ανανεώνουν και αναζωογονούν το δέρμα.
• Το προϊόν περιέχει ένα ειδικό πρόσθετο που προστατεύει τα ευπαθή μέρη από την
έκθεση στις ακτίνες UV του ηλίου.
• Αφήνει ένα απλό φρέσκο άρωμα.
• Χωρίς σκληρούς διαλύτες & με ισορροπημένο pH.
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Κωδικός

Ποσότητα

053705117

591ml
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Καθαριστικό ζαντών αλουμινίου με χρωματική ένδειξη. Γίνεται κόκκινο κατά την διάρκεια του καθαρισμού
της σκόνης των φρένων. Αφαιρεί δύσκολες βρωμιές
όπως υπολείμματα από φρένα, λάδι, πίσσα και ρύπους
από το δρόμο. Αποκαθιστά άμεσα την λάμψη σε όλους
του τύπους ζαντών. Έχει ουδέτερο pH και είναι ατοξικό. Δεν καταστρέφει το αλουμίνιο, τα αυτοκόλλητα ή τα
μπουλόνια των ζαντών. Μπορεί να μείνει στις ζάντες
για περισσότερο χρόνο από τα επιθετικά καθαριστικά
τοξικής ή αλκαλικής βάσης.
Κωδικός

Ποσότητα

052854117

500ml

Κιβ.

6

Wet n Black Trigger Spray

Wheel CLeaner

Καθαριστικό ζαντών. Το wheel
clean είναι ένα ισχυρό καθαριστικό για αφαίρεση δύσκολης
βρωμιάς όπως υπολείμματα από
φρένα, λάδι, πίσσα και βρωμιά
από το δρόμο.

Κωδικός

Ποσ.

074270117

500ml

Κιβ

6

Γυαλιστικό ελαστικών. Η ειδική σύνθεση του
Wet n black trigger spray, κάνει τα ελαστικά
σας να φαίνονται καθαρά και γυαλιστερά.
Αυτό το καταφέρνει με την προσθήκη ενός
μοναδικού μείγματος πολυμερών σιλικόνης.
• Τώρα 2 φορές πιο καθαρά
και γυαλιστερά
• Μοναδικό μείγμα σιλικόνης
• Προστατεύει από τις
επιβλαβείς ακτίνες UV
Κωδικός

Ποσότητα

052877117

500ml

Κιβ.

6

Κιβ.

6

5

ΑUTOMOTIVE

Redline wheel cleaner

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΥΑΛΙΣΜΑ

Rubbing Compound

Κωδ.

Ποσ.

053188117

298ml

Κιβ.

6

Η ειδική φόρμουλα της χοντρής αλοιφής
περιέχει παράγοντες τριβής και αποκαθιστά άσχημα διαβρωμένες και οξειδωμένες επιφάνειες. Εφαρμόζεται ελεγχόμενα
στο σημείο που χρειάζεται. Εξομαλύνει
σοβαρά γδαρσίματα στην επιφάνεια του
αυτοκινήτου σας.
• Αφαιρεί επίμονους λεκέδες
και βαριά οξείδωση
• Αφήνει ένα καθαρό, ομαλό φινίρισμα
• Είναι ιδανικό για την αφαίρεση ξένων
χρωμάτων

Polishing Compound

Ποσ.

053189117

298ml

Κιβ.

6

Paste wax super hard
shell finish

Zip Wax

Σαμπουάν με κερί. Το zip wax είναι
ένα υπερσυμπυκνωμένο σαμπουάν με κερί. Καθαρίζει σε βάθος
και γυαλίζει ταυτόχρονα χωρίς να
χαλάει το βερνίκι του αυτοκινήτου.

Κωδικός

Ποσότητα

059260117

1L

6

Κιβ.

6

Wax it Wet

Insect Remover

Αφαιρεί γρήγορα και αποτελεσματικά κολλημένα έντομα, πίσσα, ρετσίνι, γράσο, λάδια και ακαθαρσίες
πουλιών.

Κωδικός

Ποσότητα

044871117

500ml

Κιβ.

6

Κερί σε σπρέι. Εύκολο στη χρήση, γρήγορη γυαλάδα, χωρίς άσπρα υπολείμματα. Το wax it wet
χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας
εισχωρώντας ευκολότερα στις επιφάνειες του αυτοκινήτου χαρίζοντας του καλύτερη προστασία και
λάμψη. Χρησιμοποιείται σε στεγνή ή σε βρεγμένη
επιφάνεια.
Κωδικός

Ποσότητα

055960117

500ml
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Κιβ.

6

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Κωδικός

Ποσ,

053190117

397ml

Κιβ,

6

Κερί γυαλίσματος σε πάστα. Η ισχυρή
σύνθεση του κεριού γυαλίσματος της
turtlewax προσφέρει υψηλή προστασία
από τις καιρικές συνθήκες και μέγιστη
λάμψη που διαρκεί μέχρι και 12 μήνες.
συνθήκες. Η συσκευασία περιέχει και
εργονομικό σφουγγάρι εφαρμογής του
προϊόντος.

Carnauba Car Wax

Υγρό κερί γυαλίσματος. Μίγμα από τα
καλύτερα κεριά carnauba, για μέγιστη
προστασία και γυαλάδα που διαρκεί. Το
carnauba car wax περιέχει μικροσκοπική σκόνη για να εξαφανίζει αμυχές.
Κωδικός

Ποσότητα

055850117

500ml

Κιβώτιο

6

7

ΑUTOMOTIVE

Κωδ.

Η ειδική σύνθεση της ψιλής αλοιφής γυαλίσματος έχει την ιδιότητα να αφαιρεί ελαφριές
γρατζουνιές και την οξείδωση για την αποκατάσταση της λάμψης. Περιέχει συστατικά
γυαλίσματος και είναι ασφαλής για όλα τα
χρώματα.
• Επαναφέρει τα ελαφρώς οξειδωμένα,
ξεθωριασμένα βερνίκια, επαναφέροντας
την αίσθηση του καινούργιου
στο αυτοκίνητό σας
• Αφαιρεί τις ελαφριές γρατζουνιές
• Ασφαλές για όλα τα χρώματα αυτοκινήτων,
βαμμένο μέταλλο & χρώμιο

CERAMIC TECHNOLOGY
Ceramic Spray Coating

Κερί σε σπρέι για ψεκασμό σε καθαρό και στεγνό αυτοκίνητο. Προσθέτει γυαλιστερή λάμψη που ενισχύει το βάθος του χρώματος και του φινιρίσματος. Η ισχυρή υδροφοβική τεχνολογία και τα πολυμερή SiO2 (διοξειδίου του
πυριτίου) προσφέρουν ασύλληπτη απώθηση του νερού
και προστασία από χημικές αντιδράσεις που μπορεί να
διαρκέσει μέχρι και 12 μήνες. Μια μικρή ποσότητα είναι
υπεραρκετή για την υψηλής δραστικότητας φόρμουλα
του προϊόντος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε
απευθείας έκθεση στον ήλιο.

Hybrid Sealant

Κερί γυαλίσματος σε σπρέι νέας υβριδικής τεχνολογίας.
Περιέχει συνθετικά στεγανωτικά με υδροαπωθητική
δράση, ενισχυμένα με κερί Carnauba για κορυφαία
λάμψη και προστασία.
Κωδικός

Ποσότητα

053162117

500ml

Κιβώτιο

6

Κωδικός

Ποσότητα

053353117

500ml

Κιβ.

6

Ceramic 3 in 1 Detailer

Ασφαλής καθαρισμός χωρίς νερό που εντείνει την λάμψη
και παρέχει προστασία κεριού κεραμικής επίστρωσης.
Περιέχει ισχυρή υδροφοβική τεχνολογία και πολυμερή
SiO2 (διοξειδίου του πυριτίου) που προσφέρουν διαρκή προστασία, έντονη λάμψη και μέγιστη απώθηση του
νερού ανάμεσα στα πλυσίματα. Σύνθεση με κεραμικό
εγχυμένο κερί που αντέχει τις μεταβαλλόμενες καιρικές
συνθήκες και παραμένει ακόμα και μετά το πλύσιμο του
αυτοκινήτου. Κατάλληλο και για όλες τις μη πορώδεις
εξωτερικές επιφάνειες συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού και των τροχών.
Κωδικός

Ποσότητα

053354117

500ml

Κιβ.

6

Ceramic Wet Wax

Κερί σε σπρέι. Ο ταχύτερος τρόπος για απίστευτη λάμψη
και διαρκή προστασία μέσω απευθείας ψεκασμού στη
βρεγμένη επιφάνεια του αυτοκινήτου. Η ισχυρή υδροφοβική τεχνολογία και τα πολυμερή SiO2 (διοξειδίου του πυριτίου) προσφέρουν απώθηση του νερού στη στιγμή και
προστασία από χημικές αντιδράσεις. Μια μικρή ποσότητα
είναι υπεραρκετή για την υψηλής συγκέντρωσης φόρμουλα του προϊόντος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με όλα τα συμβατικά καθαριστικά αυτοκινήτου.
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Κωδικός

Ποσότητα

053350117

500ml

Κιβ.

6

CERAMIC TECHNOLOGY

CERAMIC TECHNOLOGY

Ceramic Wash & Wax

Καθαριστικό για όλες τις επιφάνειες. Προσφέρει αστραφτερή λάμψη με προστασία από χημικές αντιδράσεις που
διαρκεί για μήνες. Η ισχυρή υδροφοβική τεχνολογία και
τα πολυμερή SiO2 (διοξειδίου του πυριτίου) δημιουργούν
ένα διαρκές προστατευτικό φράγμα για τα αυτοκίνητα με
ή χωρίς κεραμική επίστρωση. Ενισχύει την απώθηση του
νερού εξοικονομώντας έτσι χρόνο από το στέγνωμα. Για
ένα πλύσιμο αρκεί ένα καπάκι ανά λίτρο νερού.

Κωδικός

Ποσότητα

053351117

1,42lt

Κιβ.

6

Καθαριστικό φόρμουλας όλα-σε-ένα. Γυαλίζει, κερώνει
και προστατεύει το όχημα. Αφαιρεί εξογκώματα, γρατζουνιές και οξειδώσεις με την χρήση των παραγόντων γυαλίσματος ακριβείας. Η ισχυρή υδροφοβική τεχνολογία και
τα πολυμερή SiO2 (διοξειδίου του πυριτίου) προσφέρουν
ασύλληπτη απώθηση του νερού στη στιγμή και προστασία
από χημικές αντιδράσεις που διαρκεί για μήνες. Αυξάνει
το βάθος του χρώματος, προσδίδοντας εκπληκτική διαύγεια και λάμψη. Μια μικρή ποσότητα είναι υπεραρκετή
για την υψηλής δραστικότητας φόρμουλα του προϊόντος.
Εφαρμόζεται εύκολα είτε με πανί είτε με αλοιφαδόρο.

PRODUCT
PROFILE
ΛΑΜΨΗ
ΛΕΙΑΝΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΕΣΗ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κωδικός

Ποσότητα

053352117

500ml

Υγρό κερί γυαλίσματος & προστασίας για
μαύρο χρώμα αυτοκινήτου. Αφαιρεί γρατζουνιές, οξειδώσεις και στροβιλισμούς
με την χρήση των παραγόντων γυαλίσματος ακριβείας. Η ισχυρή υδροφοβική
τεχνολογία και τα πολυμερή SiO2 (διοξειδίου του πυριτίου) προσφέρουν ασύλληπτη απώθηση του νερού στη στιγμή και
προστασία από χημικές αντιδράσεις που
διαρκεί για μήνες. Αυξάνει το βάθος του
χρώματος, προσδίδοντας εκπληκτική διαύγεια και μαύρη λάμψη. Μια μικρή ποσότητα είναι υπεραρκετή για την υψηλής
δραστικότητας φόρμουλα του προϊόντος
(60ml ανά αυτοκίνητο). Εφαρμόζεται εύκολα είτε με πανί είτε με αλοιφαδόρο.

ΑUTOMOTIVE

Ceramic Polish & Wax

Ceramic Acrylic Black Polish

Κωδικός

Ποσότητα

053679117

500ml

Κιβ.

6

Κιβ.

6

Ceramic Acrylic Black Wax

Κερί σε σπρέι για μαύρο χρώμα αυτοκινήτου. Ανώτερη μαύρη λάμψη, γυαλάδα, βάθος χρώματος και απόκρυψη των
μικρών ατελειών. Εξαιρετική λύση για
μαύρο ή και σχεδόν μαύρο (σκούρο μπλε
και γκρι ανθρακί) φινιρίσματα. Διαρκής
προστασίας κεραμικής επίστρωσης SiO2
και ακρυλικών χημικών. Απωθεί νερό
και ρύπους με ισχυρά υδροφοβικά πολυμερή, αφήνοντας μεταξύ του πλυσίματος
και του στεγνώματος μία καθαρή αύρα.
Μια μικρή ποσότητα είναι υπεραρκετή για
την υψηλής δραστικότητας φόρμουλα του
προϊόντος (2 ψεκασμούς σε κάθε περιοχή). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις
εξωτερικές επιφάνειες συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού, των προβολέων, των
πλαστικών/μεταλλικών διακοσμητικών
και των τροχών.

Κωδικός

Ποσότητα

053680117

500ml

Κιβ.

6

XHMIKH ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΑΠΑΙΤΕΙ ΝΕΡΟ
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
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ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΑUTOMOTIVE

All Metal Polish

Renew Polish

Ο επανορθωτής χρώματος Renew Polish της Turtle Wax
είναι ειδικά σχεδιασμένο προϊόν για να επαναφέρει ξεθωριασμένα και αλλοιωμένα χρώματα. Είναι ιδανικό για
παλιά αυτοκίνητα. Αφαιρεί μικρογρατσουνιές, αμυχές
και ξένο χρώμα. Περιέχει μικροσκοπικούς παράγοντες
τριβής, οι οποίοι αφήνουν ένα τέλειο φινίρισμα κατά τη
διάρκεια του γυαλίσματος.
Κωδικός

Ποσότητα

051796117

500ml

12

Κιβ.

6

Γυαλίζει , επαναφέρει και προστατεύει όλα τα χρώμια, ανοξείδωτα
και αλουμίνια. Το metal polish είναι μία προχωρημένη σύνθεση που
έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί γρήγορα και αποτελεσματικά θαμπάδες, οξειδώσεις και σκουριές και να αφήνει πίσω του μία λαμπερή
και αστραφτερή επιφάνεια. Ενδείκνυται για όλες τις ανοξείδωτες,
αλουμινένιες και χρωμιομένες επιφάνειες. Τέλος το metal polish
σφραγίζει τους πόρους και αφήνει μία γυαλάδα που διαρκεί.
Κωδικός

Ποσότητα

063230117

300ml

T: 210 9600750 E: info@vectorbrands.gr www.vectorbrands.gr

Scratch repair & renew

Επιδιορθωτικό γρατζουνιών. Με μοναδική τεχνολογία
Heal & Seal. Αφαιρεί με ασφάλεια εκδορές,στίγματα, βαφές και άλλα σημάδια. Επιδιορθώνει φθορές χρόνων με
μια μόνο χρήση
Κωδικός

Ποσότητα

053167117

207ml

Κιβώτιο

6

Κιβ.

6

Safe Cut Scratch Remover

Επιδιορθωτικό γδαρσιμάτων. Εξαφανίζει γδαρσίματα και μικρές εκδορές. Κατάλληλο για όλους τους τύπους χρωμάτων.

Κωδικός

Ποσότητα

074220117

100ml

Κιβώτιο

12

13

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ

Speed Headlight Lens
Restorer

Headlight Cleaner
& Sealant

Σύστημα επιδιόρθωσης Φαναριών
Εξειδικευμένη φόρμουλα για την
επιδιόρθωση θαμπωμένων, κιτρινισμένων φαναριών.

Υγρό επιδιόρθωσης φαναριών. Επιδιορθώνει την
οξείδωση και το κιτρίνισμα
των φαναριών. Χάρις το
στρώμα προστασίας πουαφήνει,αποτρέπει τη μελλοντική φθορά

Το σετ περιέχει: 1 γυαλιστική αλοιφή
(clarifying compound), 1 λιπαντικό
υγρό (spray lubricant), ένα σφραγιστικό διάλυμα σε πανάκι (lens
sealing wipe) και 1 γάντι.
Κωδικός

Ποσότητα

066911117

6

053168117

300ml

ΠΡΙΝ

Κιβ.

ΑUTOMOTIVE

Κωδικός

Κιβώτιο

6

ΜΕΤΑ

Επιδαπέδιος
Μεταλλικός
Εκθέτης

Επιδαπέδιος
Μεταλλικός
Εκθέτης

Επιδαπέδιος
Μεταλλικός
Εκθέτης

Κωδ. 600300117

Κωδ. 600200117

Κωδ. 600100117

28cm x 29cm x 188 cm

41cm x 28cm x 188 cm

28cm x 29cm x 188 cm

Clearvue rain repellent

Υγροαπωθητικό
παρμπρίζ.
Απωθεί τη βροχή, το χιόνι και
τη βρωμιά και βελτιώνει την
ορατότητα. Για εξωτερική χρήση
σε παρμπρίζ αλλά και σε κράνη
μοτοσικλετιστών

14

Κωδικός

Ποσότητα

052859117

300ml

ΜΕ

ΧΩΡΙΣ

Κιβ.

6

T: 210 9600750 E: info@vectorbrands.gr www.vectorbrands.gr
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