
KRPE ZA NEGO AVTOMOBILA

KRPA NARAVNA JELENOVA KOŽA

Dim: cca 40x62 cm         FRENCH CUT

Namenjena za čiščenje karoserije in stekla. Je 

zelo vpojna za hitro sušenje.

Ean: 8032605032003           Art.: 1800

ROKAVICA BAMBUS

Za zunanjo in notranjo nego avtomobila, čisti in 

polira avtomobilsko karoserijo, uporablja se 

lahko za suho ali mokro čiščenje.

Ostale prednosti:bambusova vlakna vpijejo 4 x 

več v primerjavi z bombažnimi krpami, 

omogoča naravno antibakterijsko zaščito

Ean: 8032605039002   Art.1808

SET KRPIC – ULTRAMICROFIBRA   4 kom

Dim.: 30x40cm     Za zunanjo in notranjo nego 

avtomobila. Krpa je uporabna tudi pri čiščenju v 

gospodinstvu. Uporablja se za suho in mokro 

čiščenje. Absorbira in zadrži umazanijo.

Ean:8032605039354                              Art.:1811

KRPA SUEDE MICROFIBRA

Dim.: 40x40 cm Krpa iz mikrofibre za suho ali mokro

čiščenje. Za zunanjo in notranjo nego avtomobila.

Uporabna tudi pri gospodinjstvu in hišnem čiščenju.

Ean: 8032605030436 Art.:1802

GOBA ZA PRANJE – LONG FIBRE

Za nego avtomobilov, dostavnih vozil, čolnov,…Čisti 

in polira karoserijo. Uporablja se lahko za suho in 

mokro čiščenje. Absorbira in zadrži umazanijo.

Ean:8032605031020                              Art.:1805

SET GOBIC ZA POLIRANJE + DRŽALO
Idealne za čiščenja, brisanje in poliranje avtomobila 
znotraj in zunaj. Odstranljivo plastično držalo 
omogoča čiste roke in enakomeren pritisk blazinic 
na površino.
Ean:8032605041036                                  Art.:1807

KRPA ALCANTARA ULTRAMIXROFIBRA

Dim: 60x40 cm Za zunanjo in notranjo nego

avtomobila, z mokrim ali suhim čiščenjem.

Ean: 8032605032195 Art.: 1803

GOBA ZA PRANJE AVTOMOBILA

Avto goba, spužva za pranje avtomobilov

in drugih površin. Izredno mehka.

Ean: 3830001740516 Art.: 1844

POLIRNA BLAZINICA 2 kom

Dim:15x12cm

Idealne za čiščenja, brisanje in poliranje avtomobilov, 

dostavnih vozil, čolnov  znotraj in zunaj. 

Ean: 8032605030320                          Art.:1804

ZASTOPA IN PRODAJA

Tel.: 01/7564-147, Fax.:01/7564-149

www: majagrafika22.si

ROKAVICA ZA NEGO AVTOMOBILA

100%mikrofibra + naravna jelenova koža. 

Rokavica zelo dobro absorbira in zadrži 

umazanijo. Uporablja se za zunanjo in notranjo 

nego avtomobila. Za suho ali mokro čiščenje.

Ean: 8032605030467 Art.:1801

KRPA BAMBUS

Dim. 40x50 cm 

Za zunanjo in notranjo nego avtomobila, uporablja 

se lahko za suho ali mokro čiščenje. Uporabna tudi 

pri gospodinjstvu in hišnem čiščenju.

Ean:8032605039026   Art.1809

KRPA BAMBUS

Dim. 30x40 cm 

Ean:8032605039033    Art.1810


