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

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ - ΓΥΑΛΙΣΜΑ : ΤΑΜΠΛΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΡΗ

078770117058510117 058520117058491117

Κωδικός Άρωμα Ποσότητα
Κιβ.

078770117            Νew car

500ml 6
058510117           Φράουλα

058520117           Βανίλια

058491117         Outdoor
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ΑUTOMOTIVE 

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. Απορρο-
φάει επίσης οσμές εξαλείφοντάς τις για πάντα.

Luxe Leather
Καθαριστικό και μαλακτικό δέρματος. Κα-
θαρίζει βρωμιά και λεκέδες απ’ όλες τις 
δερμάτινες επιφάνειες συντηρώντας τις σε 
άριστη κατάσταση..

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΑUTOMOTIVE 

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

044740117 400ml 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβώτιο

055350117 500ml 6
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ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΧΩΝ

Αerosol Wet n Black
Γυαλιστικό ελάστικών σε aerosol.
Το wet ‘n’ black γυαλίζει τα ελαστικά 
σας δίνοντας τους ένα βαθύ μαύρο 
φινίρισμα που διαρκεί για πολύ καιρό 
κάνοντάς τα σαν καινούργια. Χρησιμο-
ποιείται πολύ εύκολα και δεν χρειάζε-
ται σκούπισμα.

Wet n Black Trigger Spray
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

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

NEW

Κωδικός Ποσότητα
Κιβώτιο

036680117 500ml 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβώτιο

074270117 500ml 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

052877117 500ml 6
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ΑUTOMOTIVE 

Wax it Wet
Κερί σε σπρέι. Εύκολο στη χρήση, γρήγορη γυα-
λάδα, χωρίς άσπρα υπολείμματα. Το wax it wet 
χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας 
εισχωρώντας ευκολότερα στις επιφάνειες του αυ-
τοκινήτου 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 σαμπου-
άν με κερί. Καθαρίζει σε βάθος 
και γυαλίζει ταυτόχρονα χωρίς να 
χαλάει το βερνίκι του αυτοκινήτου.

Bug & Tar Remover
Αφαιρεί γρήγορα και αποτελεσμα-
τικά κολλημένα έντομα, πίσσα, ρε-
τσίνι, γράσο, λάδια και ακαθαρσίες 
πουλιών

2017 ΑUTOMOTIVE 

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

055960117 500ml 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

059260117 1 L 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

044870117 500ml 6
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NEW

NEW

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.

Original Paste Wax
Το πασίγνωστο κερί γυαλίσματος και προ-
στασίας της turtle wax σε μορφή πάστας 
κρατάει το αυτοκίνητο πάντα γυαλιστερό 
και προστατευμένο από τις καιρικές 
συνθήκες.

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 γυα-
λίσματος έχει την ιδιότητα να αφαιρεί ελα-
φριές 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 αυτοκί-
νητό σας
• Αφαιρεί τις ελαφριές γρατζουνιές
• Ασφαλές για όλα τα χρώματα αυτοκινή-
των, βαμμένο μέταλλο & χρώμιο

ΜΕΤΑΠΡΙΝ

Κωδικός Ποσότητα
Κιβώτιο

055850117 500ml 6

Κωδικός Ποσ,
Κιβ,

059660117 250ml 6

Κωδ. Ποσ.
Κιβ.

053188117 250ml 6

Κωδ. Ποσ.
Κιβ.

053189117 250ml 6
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ΑUTOMOTIVE 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Renew Polish
Ο επανορθωτής χρώματος Renew 
Polish της Turtle Wax είναι ειδικά σχε-
διασμένο 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.

NEW

NEW

Pet Mess Kit
Το Turtle Wax 53037 Pet Mess Kit 
καθαρίζει εύκολα τη βρωμιά, τις 
ακαθαρσίες, τις τρίχες & απομα-
κρύνει τις οσμές από τα κατοικί-
δια στο σπίτι και το αυτοκίνητο. 
Είναι απόλυτα ασφαλής φόρμου-
λα για τα παιδιά και τα κατοικίδια. 
Περιλαμβάνει:
Kαθαριστικό για όλες τις επιφά-
νειες, σπρέι αφαίρεσης οσμών 
και ειδικό σφουγγάρι για την ανά-
κτηση τριχών

Safe Cut  Scratch Remover
Επιδιορθωτικό γδαρσιμάτων. Εξαφα-
νίζει γδαρσίματα και μικρές εκδορές. 
Κατάλληλο για όλους τους τύπους χρω-
μάτων.

All Metal Polish
Γυαλίζει , επαναφέρει και προστα-
τεύει όλα τα χρώμια, ανοξείδωτα και 
αλουμίνια. Το metal polish είναι μία 
προχωρημένη σύνθεση που έχει 
σχεδιαστεί για να αφαιρεί γρήγορα 
και αποτελεσματικά θαμπάδες, οξει-
δώσεις και σκουριές και να αφήνει 
πίσω του μία λαμπερή και αστραφτε-
ρή επιφάνεια. Ενδείκνυται για όλες τις 
ανοξείδωτες, αλουμινένιες και χρω-
μιομένες επιφάνειες. Τέλος το metal 
polish σφραγίζει τους πόρους και 
αφήνει μία γυαλάδα που διαρκεί.

Headlight Restorer Kit
Σύστημα επιδιόρθωσης Φαναριών
Για την επιδιόρθωση θαμπωμένων, 
κιτρινισμένων φαναριών.
Το σετ περιέχει: 1 γυαλιστική αλοιφή 
(clarifying compound), 1 λιπαντικό 
υγρό (spray lubricant), 3 γυαλόχαρτα, 
ένα σφραγιστικό διάλυμα σε πανάκι 
(lens sealing wipe) και 1 γάντι.

Κωδικός Ποσότητα
Κιβ.

051796117 500ml 6

Κωδικός
Κιβώτιο

066900117 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβώτιο

074220117 100ml 12

Κωδικός
Κιβώτιο

053037117 6

Κωδικός Ποσότητα
Κιβώτιο

063230117 300ml 6


