NAPOTKI ZA VZDRŽEVANJE
Quik Detailer

Gold Class Liquid Wax

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Gold Class Car Wash
Šampon in balzam

Aktivne sestavine in bogata
negovalna sredstva ustvarjajo
gladek in bleščeč lak, iz katerega
vodne kaplje kar zdrsijo. Zagotovljeno
je hitro sušenje in briljanten sijaj!

Bogata formula iz čistilnih
in hranilnih snovi ter
odpornih voskov z
dolgotrajnim učinkom.
Ustvarja neverjetno
globino barv
in žareč sijaj.

Quik Detailer za hitro in enostavno
nego med posameznimi pranji
avtomobila. Enostavno napršite
in obrišete z Meguiar’s krpo iz
mikrovlaken. Quik Detailer
odstrani umazanijo nežno in pri
tem ne poškoduje laka.

ScratchX
Hot Shine Tire Spray

PlastX

Vodoodporni polimeri in
antiozonska sredstva
dajejo vašim pnevmatikam
dolgotrajen in bogat mokri
videz. Preprečuje nastajanje
razpok in porjavenje.

Polirno sredstvo odstranjuje oksidacije,
kemične poškodbe, umazanijo, madeže
in fine površinske praske. Nudi
dolgotrajno zaščito, tako da vaši
plastični deli ostanejo dlje časa
jasni in negovani.

Scratch X odstrani praske in
spraskana mesta ter istočasno
poveča intenzivnost barv.
Nežneje kot drugi produkti
osveži površino in se lahko
uporablja na vseh starih in
novih lakih.

Notranjost:

Gold Class Rich Leather

Odstranjuje umazanijo, hrani
in varuje usnje, vrača prožnost.
Ne pušča mastnega filma.

Natural Shine nega za
umetne mase

Po obdelavi z Natural Shine
bodo vaše armaturne plošče
tako barvno intenzivne in
svilnato sijoče, kot bi bile v
novem stanju.
Ne povzroča
mastnega,
sijočega
filma.

Hot Rims All Wheel Cleaner

Močno čistilo za platišča za vse
vrste lakiranih, eloksiranih ali
kromiranih platišč. Zelo
učinkovite sestavine čistila
nevtralizirajo in raztopijo zavorni
prah ter ostalo umazanijo.

joker007
VODIČ PO PROIZVODIH ZA NEGO PLOVIL IN BIVALNIKOV
Pranje

Hitro in enostavno vzdrževanje

Pokrivala čolnov in platnene strehe

Kovinski deli: kromirane ograje,
aluminij, inox & medenina

Brusno poliranje

Čiščenje trupa & odstranjevanje vodnih madežev

Čiščenje plastike in armaturne plošče

Steklo

Notranjost
Poliranje za visok sijaj

Vinil, guma & zunanji sedeži

Paluba, tikovina

Platišča in pnevmatike

Voskanje
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