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

CERAMIC TECHNOLOGY

Ceramic Spray Coating
Κερί σε σπρέι για ψεκασμό σε καθαρό και στεγνό αυτο-
κίνητο. Προσθέτει γυαλιστερή λάμψη που ενισχύει το βά-
θος του χρώματος και του φινιρίσματος. Η ισχυρή υδρο-
φοβική 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.

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 διαρ-
κή 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 γυα-
λιού και των τροχών.

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 υδροφο-
βική τεχνολογία και τα πολυμερή SiO2 (διοξειδίου του πυ-
ριτίου) προσφέρουν απώθηση του νερού στη στιγμή και 
προστασία από χημικές αντιδράσεις. Μια μικρή ποσότητα 
είναι υπεραρκετή για την υψηλής συγκέντρωσης φόρ-
μουλα του προϊόντος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συν-
δυασμό με όλα τα συμβατικά καθαριστικά αυτοκινήτου.

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

053162117 500ml 6 17,20 

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

053353117 500ml 6 26,90 

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

053354117 500ml 6 26,90 

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

053350117 500ml 6 26,90 
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CERAMIC TECHNOLOGY

Ceramic Wash & Wax
Καθαριστικό για όλες τις επιφάνειες. Προσφέρει αστρα-
φτερή 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.

Ceramic Polish & Wax
Καθαριστικό φόρμουλας όλα-σε-ένα. Γυαλίζει, κερώνει 
και προστατεύει το όχημα. Αφαιρεί εξογκώματα, γρατζου-
νιές και οξειδώσεις με την χρήση των παραγόντων γυα-
λίσματος 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 διαύ-
γεια 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

XHMIKH ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΑΠΑΙΤΕΙ ΝΕΡΟ

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

CERAMIC TECHNOLOGY

Ceramic Acrylic Black Polish
Υγρό κερί γυαλίσματος & προστασίας για 
μαύρο χρώμα αυτοκινήτου. Αφαιρεί γρα-
τζουνιές, οξειδώσεις και στροβιλισμούς 
με την χρήση των παραγόντων γυαλί-
σματος ακριβείας. Η ισχυρή υδροφοβική 
τεχνολογία και τα πολυμερή SiO2 (διοξει-
δίου του πυριτίου) προσφέρουν ασύλλη-
πτη απώθηση του νερού στη στιγμή και 
προστασία από χημικές αντιδράσεις που 
διαρκεί για μήνες. Αυξάνει το βάθος του 
χρώματος, προσδίδοντας εκπληκτική δι-
αύγεια και μαύρη λάμψη. Μια μικρή πο-
σότητα είναι υπεραρκετή για την υψηλής 
δραστικότητας φόρμουλα του προϊόντος 
(60ml ανά αυτοκίνητο). Εφαρμόζεται εύ-
κολα είτε με πανί είτε με αλοιφαδόρο.

Ceramic Acrylic Black Wax
Κερί σε σπρέι για μαύρο χρώμα αυτοκι-
νήτου. Ανώτερη μαύρη λάμψη, γυαλά-
δα, 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 πολυ-
μερή, 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 περιο-
χή). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις 
εξωτερικές επιφάνειες συμπεριλαμβανο-
μένου του γυαλιού, των προβολέων, των 
πλαστικών/μεταλλικών διακοσμητικών 
και των τροχών.

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

053351117 1,42lt 6 28,70 

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

053352117 500ml 6 26,90 

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

053679117 500ml 6 32,90 

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

053680117 500ml 6 31,30 



PROFESSIONAL HYBRID SOLUTIONS

Κερί σε σπρέι Flex Wax 

Το Κερί σε σπρέι Flex Wax Hybrid Solutions Pro , με την ειδική του φόρμουλα βασισμένη στο 
γραφίτη, προσφέρει απίστευτη γυαλάδα, υδατοαπωθητικότητα μαζί με αυξημένη προστασία 
από την υπεριώδη ακτινοβολία, καθώς και λείανση που βοηθά στη απομάκρυνση του νερού 
και την αποφυγή προσκόλλησης των ρύπων στο όχημα.

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τροχούς, εξωτερικό τζάμι, καουτσούκ και πλαστικά.
• Συμβατό για χρήση πάνω από προηγούμενες επαγγελματικές επιστρώσεις, σφραγιστικά ή 
κεριά. Δεν θα σκληρύνει τα πανιά μικροϊνών.
• Μην το χρησιμοποιείτε σε αναδιπλούμενες οροφές και όπου δεν είναι επιθυμητή μια ολι-
σθηρή επιφάνεια (σανίδες τρεξίματος και steps).

Καθαριστικό ζαντών 
Hybrid Solutions Pro wheel cleaner & iron remover

Το Καθαριστικό ζαντών Hybrid Solutions Pro Wheel Cleaner & Iron Remover προσφέρει την 
καλύτερη απόδοση για όλους τους τροχούς και τις βαμμένες επιφάνειες. Αφαιρεί γρήγορα 
τους ρύπους από σίδηρο και τους βιομηχανικούς ρύπους, όπως επίσης και τους ρύπους 
από σκόνη των φρένων και τα οξείδια του σιδήρου. Η φόρμουλα γίνεται μοβ καθώς μαλα-
κώνει τους επίμονους ρύπους και τη βρωμιά. Η τεχνολογία Rapid-Decon σε συνδυασμό 
με το υπέροχο άρωμα προσφέρουν τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους λάτρεις των 
αυτοκινήτων μια εκπληκτική εμπειρία και πιο γρήγορα αποτελέσματα!

Σαμπουάν Hybrid Solutions Pro Pure wash

Το Hybrid Solutions PRO Pure Wash βοηθά στην αποφυγή γρατσουνιών με δύο τρόπους. 
Πρώτον, διαθέτει ειδική σύνθεση αφρού που βοηθά στην απομάκρυνση των λεκέδων από 
το χρώμα του αυτοκινήτου και δεύτερον, σε αντίθεση με άλλα σαμπουάν αυτοκινήτων με 
αφρό, έχει πολυμερή Slick & Slide που βοηθούν το γάντι πλυσίματος να γλιστράει απαλά 
πάνω στο αμάξωμα. Αυτή η φόρμουλα πλυσίματος αυτοκινήτων με ουδέτερο pH προσαρ-
μόζεται εξαιρετικά στις διάφορες συνθήκες είτε προτιμάτε να χρησιμοποιείτε επαγγελμα-
τικό αφροποιητή, είτε απλώς έναν κουβά με σαμπουάν και νερό. Είναι τόσο ολισθηρό που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βάση για πηλό για να αφαιρέσετε τους ρύπους από το 
αμάξωμα.

Γυαλιστική αλοιφή επιδιόρθωσης 
Hybrid Solutions Pro 1 & compound
Η Γυαλιστική αλοιφή επιδιόρθωσης Hybrid Solutions Pro 1 & compound βοηθά στη λείανση 
των γρατσουνιών, του «αραχνιάσματος» και της οξείδωσης, ενώ ταυτόχρονα ανανεώνει και 
το θαμπό χρώμα. Όλα αυτά χρησιμοποιώντας την ίδια ισχυρή φόρμουλα. Η αλοιφή 1 & Done 
περιέχει ένα αποκλειστικό μείγμα λειαντικών υψηλής ποιότητας, που σας επιτρέπει να διορ-
θώσετε με ασφάλεια οποιαδήποτε επιφάνεια βαφής σε λιγότερο χρόνο.

• Λειτουργεί είτε ως αλοιφή για επιδιόρθωση ατελειών είτε ως ελαφρύ γυαλιστικό ανάλογα 
με το μαξιλαράκι που χρησιμοποιείτε
• Εμπλουτισμένο με λειαντικά οξειδίου του αλουμινίου
• Αποτρέπει το εξωτερικό του αυτοκινήτου από πρόσθετες γρατσουνιές και «αραχνιάσματα»

PROFESSIONAL HYBRID SOLUTIONS

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

053706117 680 ml 6 42,20

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

053707117 680 ml 6 42,20

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

054026117 1.42 ltr 6 32,00 

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

054027117 750  ml 6 29,00 
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Fresh Shine
Γυαλιστικό για ταμπλό σε aerosol, περιέχει σιλικόνη η 
οποία εισχωρεί στην επιφάνεια έτσι ώστε να το προ-
στατεύει και να το γυαλίζει. Αφήνει ευχάριστο άρωμα 
που διαρκεί έως και 8 ημέρες.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ - ΓΥΑΛΙΣΜΑ : ΤΑΜΠΛΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ

Interior 1
Καθαριστικό ταπετσαρίας. Το interior 
1 είναι ένα ισχυρό καθαριστικό ταπε-
τσαρίας το οποίο εξαφανίζει βρωμιές 
και λεκέδες από όλα τα υφάσματα, 
ταπετσαρίες και βυνίλια. Απορροφά-
ει επίσης οσμές εξαλείφοντάς τις για 
πάντα.

Power out leather cleaner 
Καθαριστικός αφρός και μαλακτικό δέρματος. Ανα-
ζωογονητικός αφρός εμπλουτισμένος με φυσικά 
μαλακτικά για την απαλότερη αίσθηση. Προστα-
τεύει το δέρμα από την ατόνηση, την παλαίωση, 
τους λεκέδες και τις ρωγμές. Καθαρίζει μοναδικά 
βρωμιές και κηλίδες προσφέροντας φυσική λάμ-
ψη 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

Luxe Leather
Καθαριστική λοσιόν και μαλακτικό 
δέρματος. Καθαρίζει βρωμιά και λε-
κέδες απ’ όλες τις δερμάτινες επιφά-
νειες συντηρώντας τις σε άριστη κα-
τάσταση..

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

078770117058510117 058520117 052897117058491117

ΑUTOMOTIVE 

Μatt

Κωδικός Άρωμα Ποσότητα
Κιβ.

€

078770117 Νew car

500ml 6 9,20 
058510117 Φράουλα

058520117 Βανίλια

058491117 Outdoor

052897117
Citrus 
matt 500ml 6 9,30 

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

044740117 400ml 6 10,70 

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

052895117 400ml 6 14,50 

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

055350117 500ml 6 12,00 
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ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΧΩΝ

Interior detailer Flairosol για εσωτερική περιποίηση 
Το Interior detailer Flairosol για εσωτερική περιποίηση της Turtle Wax καθαρίζει 
και αρωματίζει όλες τις εσωτερικές επιφάνειες.

ΧΡΗΣΗ:
• 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.

Γυαλιστικό ελαστικών Hybrid Solutions Tyre shine 
Το Γυαλιστικό ελαστικών Hybrid Solutions Tyre shine διαθέτει προηγμένη σύνθεση γραφενίου και κεραμικών πολυμερών προσφέ-
ροντας απίστευτη λάμψη και βαθύ, μαύρο φινίρισμα στα ελαστικά. Ταυτόχρονα προσφέρει επιπλέον ανθετικότητα των ελαστικών 
στις χημικές ουσίες, καθώς και υδροφοβική ιδιότητα και προστασία από τις ακτίνες UV. Σε αντίθεση με άλλα σπρέι ελαστικών που 
φθείρονται σε λίγες μόνο εβδομάδες, η επίστρωση γραφενίου-κεραμικού παρέχει απόδοσης για μήνες για μαύρα, γυαλιστερά 
ελαστικά που θα φαίνονται σαν καινούργια πολύ καιρό.

ΧΡΗΣΗ:
• Υψηλής απόδοσης, ανθεκτική στο πλύσιμο φόρμουλα γυαλάδας 
   ελαστικών που προσφέρει προστασία και γυαλάδα για μήνες.
• Τα μικροσκοπικά σωματίδια γραφενίου διεισδύουν και συνδέονται  
    με την επιφάνεια των ελαστικών για μεγαλύτερη αντοχή και χημική προστασία.
• Η ειδική φόρμουλα προλαμβάνει την φθορά των ελαστικών.

Καθαριστικό και μαλακτικό δέρματος Flairosol 
Το Καθαριστικό και μαλακτικό δέρματος Flairosol της Turtle Wax καθαρίζει, αρωματίζει 
και προστατεύει όλες τις δερμάτινες επιφάνειες.

ΧΡΗΣΗ:
• 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.

Καθαριστικό τζαμιών Hybrid Solutions Streakfree Glass Mist 
Το Καθαριστικό τζαμιών Hybrid Solutions είναι ένα σπρέι καθαρισμού τζαμιών αυτοκινή-
του με πολύ ισχυρή σύνθεση που καθαρίζει εύκολα και γρήγορα. Επιπλέον, το μπουκάλι 
ψεκασμού με τη τεχνολογία flairosol διαχέει ομοιόμορφα τη φόρμουλα καθαρισμού.

ΧΡΗΣΗ:
• Υψηλής απόδοσης, καθαριστικό τζαμιών αυτοκινήτου που απομακρύνει σκόνη και 
   αποτυπωμάτα από το εσωτερικό τζάμι και αφαιρεί ακόμη και τις δύσκολες βρωμιές 
   από το εξωτερικό
• Ο ψεκαστήρας Flairosol διαχέει ομοιόμορφα τη φόρμουλα καθαρισμού, είτε σε 
   συνεχή είτε σε διεκοπτόμενο ψεκασμό
• Ομοιόμορφο, διαφανές φινίρισμα χωρίς ραβδώσεις με υπέροχο άρωμα φρεσκάδας

Wheel CLeaner
Καθαριστικό ζαντών. Το wheel clean 
είναι ένα ισχυρό καθαριστικό για αφαί-
ρεση δύσκολης βρωμιάς όπως υπολείμ-
ματα από φρένα, λάδι, πίσσα και βρωμιά 
από το δρόμο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

053703117 591 ml 6 24,20 

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

053791117 591 ml 6 27,30 

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

053705117 591 ml 6 25,40 

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

074270117 500ml 6 10,70 

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

053747117 680  ml 6 30,60 
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Wax it Wet
Κερί σε σπρέι. Εύκολο στη χρήση, γρήγορη γυαλάδα, χωρίς άσπρα 
υπολείμματα. Το wax it wet χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τε-
χνολογίας εισχωρώντας ευκολότερα στις επιφάνειες του αυτοκινήτου 
χαρίζοντας του καλύτερη προστασία και λάμψη. Χρησιμοποιείται σε 
στεγνή ή σε βρεγμένη επιφάνεια. 

ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΥΑΛΙΣΜΑ 

Zip Wax 
Σαμπουάν με κερί. Το zip wax είναι 
ένα υπερσυμπυκνωμένο σαμπουάν 
με κερί. Καθαρίζει σε βάθος και γυα-
λίζει ταυτόχρονα χωρίς να χαλάει το 
βερνίκι του αυτοκινήτου.

Σαμπουάν με κερί Carnauba 
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.

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

Wet n Black Trigger Spray
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 μονα-
δικού μείγματος πολυμερών σιλικόνης.
• Τώρα 2 φορές πιο καθαρά    και γυαλιστερά
• Μοναδικό μείγμα σιλικόνης
• Προστατεύει από τις    επιβλαβείς ακτίνες UV

Redline wheel cleaner 
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 δρό-
μο. Αποκαθιστά άμεσα την λάμψη σε όλους του τύπους ζαντών. Έχει ουδέτε-
ρο 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. 

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΧΩΝ

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

055960117 500ml 6 10,40 

Κωδικός Ποσ.
Κιβ.

€

779794117 0.5 L 6 8,10 

059260117 1 L 6 10,00 

Κωδικός Ποσ.
Κιβ.

€

533358117 0.5 L 6 10,90 

Κωδικός Ποσ.
Κιβ.

€

044871117 500ml 6 10,60 

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

052877117 500ml 6 14,70 

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

052854117 500ml 6 13,80 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

Carnauba Car Wax 
Υγρό κερί γυαλίσματος. Μίγμα από τα
καλύτερα κεριά carnauba, για μέγιστη 
προστασία και γυαλάδα που διαρκεί. Το 
carnauba car wax περιέχει μικροσκοπι-
κή σκόνη για να εξαφανίζει αμυχές.

Paste wax super hard 
shell finish 
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.

Rubbing Compound
Η ειδική φόρμουλα της χοντρής αλοιφής 
περιέχει παράγοντες τριβής και αποκαθι-
στά άσχημα διαβρωμένες και οξειδωμέ-
νες 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
Η ειδική σύνθεση της ψιλής αλοιφής γυαλί-
σματος έχει την ιδιότητα να αφαιρεί ελαφριές 
γρατζουνιές και την οξείδωση για την απο-
κατάσταση 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

ΜΕΤΑΠΡΙΝ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Renew Polish
Ο επανορθωτής χρώματος Renew Polish της Turtle Wax 
είναι ειδικά σχεδιασμένο προϊόν για να επαναφέρει ξε-
θωριασμένα 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.

All Metal Polish
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 θαμπά-
δες, 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.

Κωδ. Ποσ.
Κιβ.

€

053188117 298ml 6 11,90 

Κωδ. Ποσ.
Κιβ.

€

053189117 298ml 6 11,10 

Κωδικός Ποσ.
Κιβ.

€

055850117 500ml 6 13,10 

Κωδικός Ποσ.
Κιβ.

€

053190117 397ml 6 21,10 

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

051796117 500ml 6 12,80 

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

063230117 300ml 6 9,30 
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ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Scratch repair & renew
Επιδιορθωτικό γρατζουνιών. Με μοναδική τεχνολογία 
Heal & Seal. Αφαιρεί με ασφάλεια εκδορές,στίγματα, βα-
φές και άλλα σημάδια. Επιδιορθώνει φθορές χρόνων με 
μια μόνο χρήση

Safe Cut  Scratch Remover
Επιδιορθωτικό γδαρσιμάτων. Εξαφανίζει γδαρσίματα και μι-
κρές εκδορές. Κατάλληλο για όλους τους τύπους χρωμάτων.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Speed Headlight Lens 
Restorer
Σύστημα επιδιόρθωσης Φαναριών
Εξειδικευμένη φόρμουλα για την 
επιδιόρθωση θαμπωμένων, κιτρι-
νισμένων φαναριών.

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

Headlight Cleaner 
& Sealant
Υγρό επιδιόρθωσης φα-
ναριών. Επιδιορθώνει την 
οξείδωση και το κιτρίνισμα 
των φαναριών. Χάρις το 
στρώμα προστασίας πουα-
φήνει,αποτρέπει τη μελλο-
ντική φθορά

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

ΜΕΤΑ
ΠΡΙΝ

ΜΕ ΧΩΡΙΣ

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

074220117 100ml 12 7,90 

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

053167117 207ml 6 15,50 

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

053168117 300ml 6 10,50 

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

€

052859117 300ml 6 13,20 

Κωδικός
Κιβ.

€

066911117 6 23,10 
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Ανθεκτικό σφουγγάρι 
πλυσίματος
• Σούπερ αφρώδες σφουγγάρι
• Περιέχει μεγάλους πόρους για  τον εγκλωβισμό των ρύπων
• Ισχυρή απορροφητική και καθαριστική δύναμη

Γάντι πλυσίματος Gorilla
• Mοναδική μορφή γαντιών επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό 
   των ακτίνων των τροχών και των δυσπρόσιτων περιοχών
• Κατασκεασμένο από σκληρής ποιότητας μικροΐνα που 
   επιτρέπει τον βαθύ και αποτελεσματικό καθαρισμό 
   με ή χωρίς απορρυπαντικά
• Προστατεύει τα χέρια κατά τον καθαρισμό
• Πλένεται στο πλυντήριο

Βούρτσα πλυσίματος
Οι λεπτές, απαλές τρίχες απομακρύνουν 
απαλά τη σκόνη και τη βρωμιά από 
δυσπρόσιτες περιοχές.

Συνθετικό δέρμα στεγνώματος PVA
• Από συνθετικό υλικό PVA
• Διατηρεί 10 φορές το βάρος του σε νερό, ώστε να 
μπορείτε να στεγνώσετε το αυτοκίνητό σας απίστευτα 
γρήγορα και εύκολα χωρίς γρατζουνιές
• Προλαμβάνει τους λεκέδες νερού, ακόμη και σε γυάλι-
να και γυαλιστερά μεταλλικά σημεία
• Λόγω της θήκης αποθήκευσης, παραμένει μαλακό και 
εύκαμπτο και έτοιμο για χρήση ανά πάσα στιγμή
• Πλένεται στο πλυντήριο

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Πετσέτα μικροινών για τζάμια 
clean and sparkle
Πετσέτα μικροινών για μέγιστη λάμψη 
χωρίς σημάδια!
• Η πράσινη πλευρά είναι εξαιρετικά 
αποτελεσματική στο να απομακρύνει τη 
βρωμιά, τα λιπαρά δαχτυλικά αποτυ-
πώματα και άλλες βρωμιές από την 
επιφάνεια του γυαλιού στην πετσέτα
• Η λευκή πλευρά είναι ιδανική για να 
αφαιρέσετε ελαφρύτερα υπολείμματα 
βρωμιάς και τυχόν απορρυπαντικό που 
απομένει.
• Πρέπει να πλένεται για να επαναχρη-
σιμοποιηθεί ξανά και ξανά

• Πλένεται στο πλυντήριο. Πλένετε μόνο με άλλες μικροΐνες για να 
αποφύγετε το χνούδι που μπορεί να προέρχεται από άλλα υλικά

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Πετσέτα πλυσίματος μικροινών
Διπλής όψης πετσέτα για ασυναγώνιστο βαθύ καθαρισμό
• Η απαλή γκοφρέ ύφανση απομακρύνει τη βρωμιά, ενώ 
από την άλλη πλευρά η πιο σκληρή ύφανση αφαιρεί τα 
υπολείμματα εντόμων και τις κηλίδες πίσσας.
• Διαστάσεις: 40x38 cm

Πετσέτα στεγνώματος quick dry
• Κατασκευασμένο από ένα μείγμα από πολυεστερικό ύφα-
σμα, η πετσέτα στεγνώνει γρήγορα και αβίαστα το εξωτερικό 
του αυτοκινήτου
• Σε αντίθεση με άλλες πετσέτες που στεγνώνουν γρήγορα, 
δεν απαιτείται προ-βρέξιμο για τη χρήση της πετσέτας, καθι-
στώντας το τέλειο για άνετη και εύκολη χρήση.

Πετσέτα στεγνώματος μικροινών
• Εξαιρετικά ισχυρή και ανθεκτική μικροΐνα ιδανική για 
πλύσιμο, στέγνωμα, γυάλισμα και εφαρμογή κεριού.
• Υλικό κορυφαίας ποιότητας που εξασφαλίζει λείο και 
κομψό φινίρισμα.
• Διαστάσεις: 40 x 40 cm

Κωδικός
Κιβ.

€

007894117 6 5,90

Κωδικός
Κιβ.

€

008594117 6 11,00

Κωδικός
Κιβ.

€

008792117 6 17,30

Κωδικός
Κιβ.

€

009492117 12 7,80

Κωδικός
Κιβ.

€

010399117 6 8,70

Κωδικός
Κιβ.

€

010498117 10 11,20

Κωδικός
Κιβ.

€

010597117 10 5,20

Κωδικός
Κιβ.

€

009898117 6 9,40
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ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ 

Επιδαπέδιος 
Μεταλλικός

Εκθέτης

Επιδαπέδιος 
Μεταλλικός

Εκθέτης

Επιδαπέδιος 
Μεταλλικός

Εκθέτης

28cm x 29cm x 188 cm
Κωδ. 600300117 Κωδ. 600200117 Κωδ. 600100117

28cm x 29cm x 188 cm41cm x 28cm x 188 cm


