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20 LAT DOŚWIADCZEŃ

GWARANCJA JAKOŚCI

WIARYGODNA MARKA

Tyle czasu funkcjonujemy
na rynku dopracowując
i testując nasze preparaty
do mycia, zabezpieczania
i pielęgnacji aut we własnym
laboratorium i studiu
detailingowym

Stale się rozwijamy,
a najwyższą jakość naszego
procesu produkcji potwierdza Certyfikat zgodności z
normą ISO 9001:2015 oraz
standard BRC

Tenzi zbudowało swoją
pozycję dzięki produktom
z linii Higiena, Gastro czy
CarWash. Pasjonatom
kosmetyki samochodowej
też jesteśmy znani m.in.
dzięki linii Tenzi Detailer

SPIS TRESCI
DOCZYSZCZANIE
KAROSERII
MYCIE
KAROSERII
WNETRZE
SKÓRY
POWŁOKI
CERAMICZNE
RELOADERY
CERAMICZNE
NATURALNE
ZABEZPIECZENIE
IMPREGNACJA
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DOCZYSZCZANIE
KAROSERII

Zestaw specjalistycznych preparatów, dedykowanych
konkretnym powierzchniom lub zabrudzeniom, których
nie da się usunąć podczas tradycyjnego ręcznego mycia
typowymi środkami neutralnymi lub zasadowymi

PRIX

PUNKT

GOTOWY DO UŻYCIA DEIRONIZACJA FELG
I LAKIERU

GOTOWY DO UŻYCIA USUWANIE ŚLADÓW
SMOŁY I KLEJU

Środek do rozpuszczania
metalicznych
zanieczyszczeń, takich
jak pył z klocków
hamulcowych czy lotna
rdza z wizualnym efektem
„krwawienia”.
Dzięki neutralnemu pH
może być bezpiecznie
stosowany na
aluminiowych (także
polerowanych)
i chromowanych felgach
oraz na lakierze.

Gotowy do użycia
środek czyszczący
na bazie alkoholi
i naturalnych
rozpuszczalników.
Usuwa ślady asfaltu,
smoły, mazaków,
atramentu, gumy do
żucia, kleju, pasty do
butów, parafiny, gumy
i niektórych farb w
sprayu. Pozostawia
intensywny, świeży
pomarańczowy zapach.

BEZPIECZEŃSTWO:

WYDAJNOŚĆ:

WYDAJNOŚĆ:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:

ZAPACH:

CLAY SPRAY
GOTOWY DO UŻYCIA DOSKONAŁY POŚLIZG
POD GLINKĘ

Wydajny, bardzo
skuteczny i wygodny w
użyciu płyn poślizgowy
pod glinkę, który
ułatwia usuwanie
zabrudzeń z lakieru,
zabezpieczając go
przed przypadkowymi
zarysowaniami.
Produkt jest
Bezpieczny dla
powierzchni
wykonanych z plastiku,
chromu, winylu oraz
lakierowanych.
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IPA CLEANER
GOTOWY DO UŻYCIA UNIWERSALNE
ODTŁUSZCZANIE

Alkoholowy
środek w sprayu
do odtłuszczania
powierzchni
karoserii przed jej
zabezpieczeniem.
Usuwa tłuste ślady i
kurz osadzający się
na samochodzie po
jego umyciu
i wysuszeniu.

BEZPIECZEŃSTWO:

WYDAJNOŚĆ:

WYDAJNOŚĆ:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

BEZPIECZEŃSTWO:

Mycie karoserii to najbardziej podstawowa i najczęściej realizowana
czynność pielęgnacyjna w samochodach. Obejmuje produkty
doczyszczające - o zasadowym odczynie do silniejszych zabrudzeń oraz
pielęgnujące - neutralne chemicznie, bezpieczne dla zaaplikowanych
wcześniej powłok

MYCIE
KAROSERII
APC OUT

QUARTZ SHAMPOO

KONCENTRAT UNIWERSALNY
PRE-WASH

KONCENTRAT ZABEZPIECZENIE
PODCZAS MYCIA

Niezwykle skuteczny
produkt do wstępnego
mycia karoserii
i rozpuszczania
silnych zabrudzeń
ropopochodnych.
Szczególnie skuteczny
w przypadku dolnych
części karoserii, felg
oraz opon.

Rewolucyjny szampon
do zabezpieczania
karoserii samochodu
powłoką kwarcową
aplikowaną w trakcie
ręcznego mycia. Jego
nano formuła wyciąga
głębię koloru i połysk
lakieru, chroni przez
osadzaniem się brudu
i promieniami UV, a
także świetnie odpycha
wodę.

BEZPIECZEŃSTWO:

BEZPIECZEŃSTWO:

SIŁA DZIAŁANIA:

HYDROFOBOWOŚĆ:

WYDAJNOŚĆ:

TRWAŁOŚĆ:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

DOCZYSZCZANIE:

GŁĘBIA KOLORU:
POŁYSK:

FOAM PINK/WHITE
KONCENTRAT AKTYWNA PIANA PH7

Wysoko skoncentrowana,
obfita i trwała piana do
ręcznego mycia
karoserii. Dzięki
naturalnemu pH i w
pełni biodegradowalnym
składnikom
jest bezpieczna dla lakieru
i każdego rodzaju powłok.

CAR SHINE
GOTOWY DO UŻYCIA PRZYWRACANIE
POŁYSKU LAKIERU

Niezwykle szybki i łatwy
w stosowaniu preparat
nabłyszczający do
wszelkiego rodzaju
karoserii samochodowych.
Środek skutecznie usuwa
świeże zacieki po twardej
wodzie nadając lakierowi
natychmiastowy
połysk i podkreślając
głębię koloru.

BEZPIECZEŃSTWO:

BEZPIECZEŃSTWO:

WYDAJNOŚĆ:

WYDAJNOŚĆ:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

SIŁA DZIAŁANIA:

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:

ZAPACH:

ZAPACH:

HYDROFILOWOŚĆ:
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WNETRZE

Czyszczenie i bieżąca pielęgnacja powierzchni wewnątrz samochodu
dopełnia proces detailingu. Ze względu na różnorodność typów
,powierzchni wymaga preparatów o szerokim zakresie stosowania
a także takich, które będą przywracać ich pierwotny stan bez zmiany ich
właściwości

APC IN

COCKPIT CARE

GOTOWY DO UŻYCIA UNIWERSALNY PŁYN
DOCZYSZCZAJĄCY

GOTOWY DO UŻYCIA BIEŻĄCA PIELĘGNACJA
KOKPITÓW

Uniwersalny preparat
czyszcząco-myjący o
świeżym zapachu do
silnie zabrudzonych
powierzchni oraz
elementów yposażenia
wnętrza samochodu
z takich materiałów,
jak tworzywa sztuczne,
laminaty, powierzchnie
tekstylne i skórzane
lakierowane.

Prosty w użyciu,
antystatyczny
preparat do bieżącej
pielęgnacji kokpitów
samochodowych
bez ich
Nabłyszczania.
Utrudnia osadzanie
się kurzu
pozostawiając
przyjemny zapach.

BEZPIECZEŃSTWO:

BEZPIECZEŃSTWO:

WYDAJNOŚĆ:

WYDAJNOŚĆ:

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

ZAPACH:

ZAPACH:

GLASS CLEANER
Bardzo wydajny,
szybko odparowujący
płyn do skutecznego
mycia szklanych
powierzchni, takich jak
okna wewnątrz i na
zewnątrz, lusterka
i reflektory. Nie
pozostawia zacieków
ani smug i jest
bezpieczny dla
uszczelek i plastików.

BEZPIECZEŃSTWO:
WYDAJNOŚĆ:
SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:
ZAPACH:
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SKÓRY

Skórzana tapicerka ma wiele zalet, ale też jest bardzo wymagająca, jeśli chodzi
o utrzymanie jej wyglądu i funkcjonalności na odpowiednim poziomie. Dlatego
zadedykowaliśmy jej osobną grupę produktów

LEATHER CLEANER

LEATHER WASH & CARE

GOTOWY DO UŻYCIA DOGŁĘBNE CZYSZCZENIE
SKÓR

GOTOWY DO UŻYCIA BIEŻĄCA PIELĘGNACJA
SKÓR

Gotowy do użycia,
niezwykle skuteczny
środek do czyszczenia
powierzchni
skórzanych.
Doskonale rozpuszcza
nawet stary, głęboko
wniknięty brud
przygotowując
tapicerkę do
zabezpieczenia.

Wygodny preparat do
codziennej pielęgnacji
powierzchni ze skóry
sztucznej i naturalnej.
Rozpuszcza bieżący brud
pozostawiając na
tapicerce delikatną
warstwę ochronną.

WYDAJNOŚĆ:

WYDAJNOŚĆ:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:

BEZPIECZEŃSTWO:

BEZPIECZŃSTWO:
ZAPACH:

LEATHER CONDITIONER
GOTOWY DO UŻYCIA KONSERWACJA
I ODNOWIENIE SKÓR

Profesjonalny
impregnat, który
chroni skórę przed
promieniami UV
i pękaniem, a także
przed wnikaniem
wody i brudu.
Przywraca naturalny
wygląd i elastyczność
bez nabłyszczania.

WYDAJNOŚĆ:
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:
SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:
BEZPIECZEŃŚTWO:
TRWAŁOŚĆ:
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POWŁOKI CERAMICZNE
Q7 CRYSTAL

Q10 FLEXI

GOTOWY DO UŻYCIA CERAMICZNA OCHRONA
LAKIERU

GOTOWY DO UŻYCIA ZAAWANSOWANA
CERAMICZNA OCHRONA LAKIERU

Permanentna powłoka
kwarcowo-ceramiczna
stosowana
z powodzeniem
na tysiącach
samochodów na
całym świecie. Jej
nano cząsteczki
tworzą niezwykle
trwałą, silnie
hydrofobową,
krystaliczną powłokę
o wysokim połysku.

Zaawansowana
i unikalna formuła
powłoki kwarcowoceramicznej
łącząca trwałą
ochronę,
elastyczność
oraz silną
hydrofobowość
z efektownym
wyglądem.

HYDROFOBOWOŚĆ:

HYDROFOBOWOŚĆ:

GŁĘBIA KOLORU:

GŁĘBIA KOLORU:

TRWAŁOŚĆ:

TRWAŁOŚĆ:

ŚLISKOŚĆ:

ŚLISKOŚĆ:

POŁYSK:

POŁYSK:
TWARDOŚĆ:

T1 TITANIUM
GOTOWY DO UŻYCIA TYTANOWOCERAMICZNA
OCHRONA LAKIERU

Innowacyjna ochrona
lakieru, której trwałość
podkreśla obecność
supertwardych
cząsteczek tytanu.
Maksymalizację
ich właściwości
ochronnych
osiągnęliśmy dzięki
zastosowaniu
dodatkowego
aktywatora powłoki,
co skutkuje poprawą
parametrów powłoki.

HYDROFOBOWOŚĆ:
GŁĘBIA KOLORU:
TRWAŁOŚĆ:
ŚLISKOŚĆ:
POŁYSK:
TWARDOŚĆ:
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Długotrwałe zabezpieczenia ceramiczne to najbardziej zaawansowana technologicznie grupa
produktów. Dedykowane są różnym rodzajom powierzchni: na lakier, na szyby, na felgi. Ich aplikacja
wymaga odpowiednich warunków: ogrzewanego garażu (temperatury 18-24ºC), wilgotności powietrza
do 60% oraz odpowiedniego czasu utwardzania

GX GLASS

R1 RIM

GOTOWY DO UŻYCIA CERAMICZNA
OCHRONA SZYB

GOTOWY DO UŻYCIA CERAMICZNA
OCHRONA FELG

Nanoceramiczna
powłoka zapewniająca
długotrwałą ochronę,
wyjątkową przejrzystość
i intensywny efekt
hydrofobowy dla szyb,
lusterek i szyberdachów.
Niezwykle łatwy
w aplikacji.

Bardzo wydajna
powłoka przeznaczona
do zabezpieczania felg
aluminiowych,
chromowanych
i lakierowanych.
Zapewnia super efekt
hydrofobowy
jednocześnie chroniąc
felgi przez brudem,
solą, zarysowaniami
i promieniami UV.

HYDROFOBOWOŚĆ:

HYDROFOBOWOŚĆ:

TRWAŁOŚĆ:

TRWAŁOŚĆ:

ŚLISKOŚĆ:

ŚLISKOŚĆ:

PRZEJRZYSTOŚĆ:

POŁYSK:

TWARDOŚĆ:

TWARDOŚĆ:
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RELOADERY
CERAMICZNE

Zabezpieczenia ceramiczne o trwałości do 1 roku mogą funkcjonować
jako samodzielna powłoka albo też pełnić rolę uzupełnienia
istniejącego zabezpieczenia. Są to produkty zarówno w konsystencji
mleczka, jak i płynnej. Ich aplikacja zwykle nie jest wymagająca
i przebiega dość szybko

RLS

SLS

GOTOWY DO UŻYCIA KWARCOWY RELOADER
W PŁYNIE

GOTOWY DO UŻYCIA KWARCOWY RELOADER
W MLECZKU

Zaawansowany
technologicznie
preparat w płynnej
formie do odnawiania
powłok ceramicznokwarcowych. Zapewnia
natychmiastowo silną
hydrofobowość, efekt
super poślizgu. Może być
stosowany również do
powierzchni szklanych.

Innowacyjny środek
w formie mleczka do
wykańczania powłoki
kwarcowo-ceramicznej.
Produkt tworzy na
zabezpieczonym
lakierze dodatkową
warstwę zapewniającą
efekt super poślizgu
i natychmiastowej
podwyższonej
hydrofobowości.

HYDROFOBOWOŚĆ:

HYDROFOBOWOŚĆ:

TRWAŁOŚĆ:

TRWAŁOŚĆ:

ŚLISKOŚĆ:

ŚLISKOŚĆ:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

P14SI
GOTOWY DO UŻYCIA/KONCENTRAT SZYBKIE
ZABEZPIECZENIE KWARCOWE

Preparat na bazie
płynnego kwarcu do
zabezpieczania lakieru,
szyb oraz gumowych,
plastikowych
i metalowych
elementów. Posiada
silne właściwości
hydrofobowe
i nabłyszczające.
Niezwykle przyjazny
w stosowaniu.
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PC-1
GOTOWY DO UŻYCIA UNIWERSALNY WOSK
CERAMICZNY

Powłoka zabezpieczająca
w formie mleczka
oparta na cząsteczkach
kwarcu i PTFE z dodatkiem
wosku carnauba.
Doskonale odpycha wodę
zapewniając świetny
połysk, pogłębienie barwy
lakieru i wielomiesięczną
ochroną przed czynnikami
atmosferycznymi
i osadzaniem się brudu.

HYDROFOBOWOŚĆ:

HYDROFOBOWOŚĆ:

TRWAŁOŚĆ:

TRWAŁOŚĆ:

ŚLISKOŚĆ:

ŚLISKOŚĆ:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

NATURALNE
ZABEZPIECZENIE

Wosk carnauba to najtwardszy z wosków występujących
w przyrodzie i z tego względu jest wykorzystywany jako
baza wielu powłok zabezpieczających do lakieru. Właściwości
takich powłok, zwłaszcza ich trwałość oraz łatwość aplikacji
i polerowania zależą od zawartości w nich carnauby

CARNAUBA 33

CARNAUBA 66

GOTOWY DO UŻYCIA
33% NATURALNEGO WOSKU

GOTOWY DO UŻYCIA
66% NATURALNEGO WOSKU

Trwała ochrona
zawierająca 33%
naturalnego wosku
carnauba. Zalecana
jako warstwa bazowa
pod Carnauba Care
lub Carnauba Shine
ze względu na
dobre właściwości
wypełniania mikrorys.

Najgęstszy
i najbardziej trwały
preparat oparty w
66% na naturalnym
wosku carnauba.
Zalecany jako
warstwa bazowa pod
Carnauba Care lub
Carnauba Shine
ze względu na
świetne właściwości
wypełniające.

HYDROFOBOWOŚĆ:

HYDROFOBOWOŚĆ:

TRWAŁOŚĆ:

TRWAŁOŚĆ:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

GŁĘBIA KOLORU:

GŁĘBIA KOLORU:

POŁYSK:

POŁYSK:

CARNAUBA CARE
GOTOWY DO UŻYCIA LEKKI WOSK
NATURALNY

Delikatny preparat
w formie mleczka
na bazie wosku
Carnauba. Tworzy
podstawową
warstwę ochronną
ograniczającą wpływ
czynników
atmosferycznych
na stan lakieru,
delikatnie podbija
głębię jego koloru i
zwiększa połysk.

CARNAUBA SHINE
GOTOWY DO UŻYCIA WOSK NATURALNY
Z POŁYSKIEM

Unikalne połączenie
naturalnego wosku
carnauba z PTFE pozwala
osiągnąć, oprócz
odpowiedniego poziomu
zabezpieczenia, także
efekt dodatkowego
nabłyszczenia
i wyciągnięcia głębi
koloru. Skutecznie
wypełnia mikrorysy
wygładzając
powierzchnię.

HYDROFOBOWOŚĆ:

HYDROFOBOWOŚĆ:

TRWAŁOŚĆ:

TRWAŁOŚĆ:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

GŁĘBIA KOLORU:

GŁĘBIA KOLORU:

POŁYSK:

POŁYSK:
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IMPREGNACJA

Nie tylko lakier może zostać zabezpieczony przed wpływem czynników
atmosferycznych, zużyciem i uszkodzeniami. Dotyczy to również
powierzchni o pewnym stopniu chłonności i elastyczności. W tej grupie
świetnie sprawdzają się preparaty oparte o nanotechnologię

CABRIO PROTECTOR

PR

GOTOWY DO UŻYCIA ZABEZPIECZANIE GUMY
I PLASTIKÓW

GOTOWY DO UŻYCIA ZABEZPIECZANIE
POWIERZCHNI TEKSTYLNYCH

Innowacyjny
impregnat do
zabezpieczania
powierzchni
z tworzyw
sztucznych oraz
gumy. Tworzy
elastyczną warstwę
hydrofobową
utrudniającą
osadzanie się brudu
i przywracającą
pierwotną barwę
materiału.

HYDROFOBOWOŚĆ:

HYDROFOBOWOŚĆ:

TRWAŁOŚĆ:

TRWAŁOŚĆ:

GŁĘBIA KOLORU:

GŁĘBIA KOLORU:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

MOTORPLAST

GOTOWY DO UŻYCIA KONSERWACJA
KOMORY SILNIKA

Specjalistyczny preparat
do zabezpieczania
metalowych i
plastikowych elementów
okolic silnika. Tworzy
powłokę hydrofobową,
odpychającą brud
i wodę. Może być
stosowany na suche i
mokre powierzchnie w
zależności od potrzeb.
Odporny na wysokie
temperatury do 260°C.

HYDROFOBOWOŚĆ:
BEZPIECZEŃSTWO:
ŁATWOŚĆ APLIKACJI:
GŁĘBIA KOLORU
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Specjalistyczny
preparat do
impregnacji
tekstyliów,
w szczególności
dachów cabrioletów.
Dzięki zastosowaniu
nano technologii
produkt zapewnia
długotrwałą
ochronę przed
blaknięciem, wilgocią,
przywieraniem
brudu i czynnikami
atmosferycznymi.

AKCESORIA

Efektywność stosowania kosmetyków samochodowych w dużym
stopniu zależy także od sposobu i warunków ich aplikacji. Akcesoria,
które znalazły się w naszej ofercie dobraliśmy tak, by zapewniały
naszym produktom maksymalną skuteczność i łatwość pracy z nimi

MIKROFIBRA 400 G
Wysokiej jakości ściereczka z mikrofibry stworzona przez duńskiego producenta
przy użyciu technologii mikrowłókna składa się z mieszanki bardzo cienkich
włókien poliestrowych (70%) i poliamidowych (30%) zapewnia efektywne
czyszczenie każdej powierzchni. Niezbędna podczas ręcznego polerowania,
eliminuje zagrożenie porysowania lakieru. Stosowana na sucho doskonale
przyciąga kurz. Zmoczona, doskonale wchłania wodę i brud. Po wypłukaniu
wodą jest natychmiast gotowa do ponownego użycia.
Rozmiar: 38x38 cm. Gramatura: 400 g

MIKROFIBRA 250G
Wysokiej jakości ściereczka z mikrofibry stworzona przez duńskiego
producenta przy użyciu technologii mikrowłókna składa się z mieszanki
bardzo cienkich włókien poliestrowych (70%) i poliamidowych (30%)
zapewnia efektywne czyszczenie każdej powierzchni. Niezbędna podczas
ręcznego polerowania, eliminuje zagrożenie porysowania lakieru. Stosowana
na sucho doskonale przyciąga kurz. Zmoczona, doskonale wchłania wodę i
brud. Po wypłukaniu wodą jest natychmiast gotowa do ponownego użycia.
Rozmiar: 38x38 cm. Gramatura: 250 g

GLINKA 100g
Wysokiej jakości, wydajna glinka do dekontaminacji lakieru samochodowego
z niewidocznych zanieczyszczeń, które nie zostały usunięte podczas
tradycyjnego mycia. Usuwa silne zabrudzenia przylegające do karoserii
samochodowej takie jak: smar, brud, pył hamulcowy, smoła, zabrudzenia
mineralne. Waga: 100g

APLIKATOR DWUZADANIOWY
Trzyczęściowy
aplikator
do
ręcznego
polerowania
i nakładania wosków zabezpieczających lakier. Strona żółta - twarda,
przeznaczona do polerowania. Strona czarna - miękka, przeznaczona
do aplikowania wosków zabezpieczających.

APLIKATOR DO OPON
Wygodny aplikator do ręcznego nakładania środków w formie mleczka
i wosku, zwłaszcza dressingów na opony i zewnętrzne elementy
Plastikowe. Wygodne rozcięcie w połowie wysokości aplikatora z
dwóch stron, daje komfort i wygodę pracy.
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GABKA DO MYCIA
Wysokiej jakości, miękka gąbka do mycia samochodów oraz innych
powierzchni. Sprawdzi się idealnie do ręcznego mycia karoserii. Dzięki
swoje trwałości idealna do myjni samochodowych.
Rozmiar: 22 cm x 11 cm x 6,5 cm

REKAWICA WEŁNIANA
Profesjonalna, ręcznie szyta, wygodna rękawica do mycia karoserii
samochodowej wykonana z wełny australijskich owiec Merynos. Extra miękka,
nie rysuje lakieru. Bezkciukowa, wielokrotnego użytku, pozostaje zawsze
miękka.

SZCZOTKA Z KONSKIEGO WŁOSIA
Szczotka świetnie nadaje się do czyszczenia tapicerki skórzanej, tekstylnej oraz
plastikowych elementów wyposażenia. Miękkie i gęste włosie sprawia, że jest
bezpieczna dla czyszczonych powierzchni, a drewniana, specjalnie profilowana
rączka ułatwia precyzyjne szorowanie.

MIEKKA SZMATKA 10X10 CM
Niezwykle miękka i poręczna szmatka do owinięcia aplikatora precyzyjnego
do płynnych powłok kwarcowo-ceramicznych. Nie rysuje lakieru i ogranicza
pochłanianie preparatu przez aplikator umożliwiając efektywniejsze
rozprowadzanie po zabezpieczanej powierzchni.
Rozmiar: 10x10 cm

APLIKATOR PRECYZYJNY
Poręczny dwuczęściowy aplikator złożony z cienkiej warstwy chłonnej
i piankowego uchwytu ułatwiającego rozprowadzanie preparatu o gęstej
konsystencji.
Rozmiar: 8cm x 4cm x 3cm

RECZNIK DO OSUSZANIA 400 G
Bardzo miękki i chłonny ręcznik z mikrofibry. Świetnie wchłania wodę, nie pozostawia
śladów, zacieków. Identyczna struktura z obu stron zapewnia efektywną pracę,
a obszycie krawędzi chroni lakier przed zadrapaniami.
Rozmiar: 60x90 cm. Gramatura: 400 g
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PEDZEL 29 MM
Okrągły, drewniany, uniwersalny pędzel o miękkim lecz sprężystym włosiu
do wygodnego rozprowadzania preparatów czyszczących po większych
powierzchniach, takich jak felgi czy lakier. Wspomaga skuteczność działania
produktów czyszczących.
Średnica 2,9cm, długość: 31 cm

PEDZEL 21 MM
Okrągły, drewniany, uniwersalny pędzel o miękkim lecz sprężystym włosiu
do wygodnego rozprowadzania preparatów czyszczących po różnych
powierzchniach. Wspomaga skuteczność działania produktów czyszczących.
Średnica 2,1cm, długość: 29 cm

PEDZEL 15 MM
Okrągły, drewniany, uniwersalny pędzel o miękkim lecz sprężystym włosiu
do skutecznego czyszczenia wąskich, trudno dostępnych miejsc. Świetnie
wspomaga też skuteczność działania produktów czyszczących.
Średnica 1,5cm, długość: 27 cm
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