IZDELKI ZA ČIŠČENJE IN NEGO AVTOMOBILA
SPRAY MAXIBRILL 600 ml,
400ml pak.: 12 kom
Vse stransko loščilo za avto
armaturne plošče.

Maxibrill je odišavljen izdelek
za čiščenje, varovanje,
obnavljanje avto armaturnih
plošč, izdelkov iz gume, lesa,
vinila, usnja.

Loščilo v spreju za novo
generacijo armaturnih plošč.
Moten lesk. Z leskom čisti,
varuje in obnavlja površine
armaturnih plošč.

LEATHER BRILL 500 ml
pak.: 12 kom

SPRAY MAXIFASH 400 ml
pak.: 12 kom
Spray za loščenje zunanjih plastičnih
delov avtomobila. Ustvarja nepropustni
dolgotrajni zaščitni sloj, ki varuje pred
zunanjimi vremenskimi vplivi.

Avto šampon, ki
odlično odstranjuje
trdovratno umazanijo
z avtomobila in vseh
vrst pranju
namenjenih površin.

LUSTRAGOMME
TEKOČINA 1000 ml
pak.:12 kom
Tekočina za zaščito
in vzdrževanje
pnevmatik ter
gumijastih avto
tepihov.

Izdelek zavaruje, očisti in obnovi
površino pred UV sončnimi žarki, ki
povzročajo staranje izdelkov iz
plastike, gume, lesa.

MAXIBRILL PROTECTANT
250 ml tekočina
pak.: 20 kom

SPRAY MAXIMATT 400 ml
pak.:12 kom

AVTOŠAMPON
DIAMANTE 1000 ml
pak.: 12 kom

SPRAY MAXIBRILL UV
PROTECT 600 ml pak.: 12 kom

Izdelek je namenjen za čiščenje,
osveževanje,varovanje in
obnavljanje vseh izdelkov iz
usnja.

AKCIJA
VEGA 500 ml
pak.: 12 kom
Šampon z
visokim
polirnim in
hidrofobnim
učinkom.

WHEEL BRIGHT 500 ml
pak: 12 kom
Posebno čistilo za pranje
platišč. Odstrani vse
umazane delce, ki se
nabirajo na avtomobilskih
platiščih. Uporablja se ga
lahko za vse vrste platišč in
okrasnih pokrovov.

TOP TYRE LUSTRAGOMME 500 ml
pak.: 12 kom
SPRAY LUSTRAGOMME 400 ml
pak.:12 kom
Tekočina in spray za zaščito in
vzdrževanje pnevmatik ter gumijastih
avto tepihov.

BRAKE CLEANER
600 ml
pak.: 12 kom
Sprej Brake cleaner je
namenjen čiščenju in
razmaščevanju
zavornih oblog, diskov in
bobnov, cilindrov,
sklopke, zglobov.

SPRAY POLITEX 400 ml
pak.: 12 kom
Spray za čiščenje avto
sedežev, avto prevlek,
preprog, tapisonov in
ostalo.

MIDGET 500 ml
pak.: 12 kom

MOTORBRILL
400 ml
Pak.: 12 kom
Sprej za zunanje
pranje motorja.
Odstranjuje olje,
mast in ostalo
umazanijo.

TOP INSIDE
CLEANER 500 ml
Top inside cleaner je nova
rešitev za čiščenje
notranjosti vseh vrst
vozil. Primeren je za
notranjo plastiko, vinil,
volan, sedeže, hkrati
pa je dovolj nežen
tudi za najboljše usnje.

SPRAY CLEAR
400 ml
pak.: 24 kom

Tekoči izdelek, ki
odstranjuje
insekte iz
lakiranih površin,
plastike in stekel
vozila.

TOP RIM 500
ml
pak.: 12 kom

Visoko efektno
čistilo za platišča.
S svojo posebno
formulo spremeni
barvo, ko začne
delovati na
umazanijo.
Primeren je za vse
vrste platišč.

Spray za čiščenje
steklenih površin.
Odlično odstrani
nikotinske obloge,
maščobo, prah.

TOP WAX 500 ml
pak.: 12 kom
Polirna tekočina
za karoserijo z visokim
sijajem. Hitro in enostavno
povrne sijaj in zaščiti
barvane, kromirane in
gumijaste dele na
avtomobilu. Na karoseriji
ustvari zaščitno plast, ki
varuje barve pred sončnimi
žarki in ostalimi vplivi
okolja.

NOVO
SYNT AIR CONDITIONER 400 ml
Pak.: 6 kom
Čistilo za klimatske naprave
avtomobilskih in hišnih klimatskih
sistemov z blagim vonjem mete.

BRILLWAX 250 ml

BRILLWAX 250 ml

za kovinske barve lakov za normalne barve lakov
pak.: 12 kom
pak.: 12 kom
Polirne paste za poliranje avtomobilov, ki nudijo
dolgotrajno zaščito laka. Čistijo rahlo poškodovane in
zbledele lake, vračajo barvam sijaj.

SANITY CAR - HIGIENSKO ČISTILO
ZA KLIMATSKE NAPRAVE 200 ml
Pak.: 12 kom
Izdelek pripravljen za enkratno uporabo,
ki s posebnim postopkom učinkovito
odstrani neprijetne vonjave in odišavi.

POLIRNE BLAZINICE 3kom
PLASTIČNO DRŽALO 1kom
- idealne za poliranje, čiščenje in
brisanje avtomobila znotraj in
zunaj.

KRPE ZA NEGO AVTOMOBILOV:
- KRPA NARAVNA JELENOVA KOŽA dimenzija
cca 40x60 cm FRENCH CUT Namenjena za čiščenje
karoserije in stekla. Je zelo vpojna za hitro sušenje.
- KRPA ALCANTARA ULTRAMICROFIBRA dimenzija
60x40cm. Za zunanjo in notranjo nego avtomobila, z
mokrim ali suhim čiščenjem

GOBE ZA PRANJE AVTOMOBILA - MAXI,
LONG FIBRE
-

Avto goba, spužva za pranje avtomobilov in drugih
površin.

KRPE ZA ČIŠČENJE
IZ BAMBUSA
(30x40, 40x50 cm)

KRPA SUEDE
dimenzija 40x40cm
-

ROKAVICA ZA
NEGO
AVTOMOBILA
IZ BAMBUSA
-

MAXI (dimenzija 23x13x6 cm ) LONG FIBRE (dimenzija 20x12x5 cm)

SET KRPIC 4/1
MICROFIBRA
dimenzija 40x30cm

ROČNI BRISALCI ZA ČIŠČENJE
VETROBRANSKEGA STEKLA:
-

ROČNI BRISALEC Z RAZTEGLJIVIM ROČEM
60x100x24 cm BLACK
ROČNI BRISALEC Z RAZTEGLJIVIM ROČEM
25x130 cm

-

BRISALEC 14,5 cm (guma, pena - mrežica)
BRISALEC 20 CM (guma, pena - mrežica)
INSEKT BRISALEC 15x18cm

POSODE ZA GORIVO Z NASTAVKOM ZA
TOČENJE 10L in 5L

ZASTOPA IN PRODAJA

Tel.: 01/7564-147, info@majagrafika22.si
www: majagrafika22.si

ČISTILA V KANISTRIH 25kg in 10kg
šampon za ročno pranje DIAMANTE
šampon za strojno pranje SLOT 44
čistilo za platišča SLOT WHEEL BRIGHT
tekočina za zaščito pnevmatik LUSTRAGOMME 34
čistilo za odstranjevanje insektov MIDGET TM26

