
UŽITEČNÍ POMOCNÍCI:

STAHOVÁK
•  umožňuje rychlou a šetrnou
    demontáž ramínek stěračů
•  průměr 17 mm
•  rozsah 0-20 mm

Obj.č. EXYT0846

PLASTOVÁ NÁDOBA S VÍKEM 
A FLEXIBILNÍ VÝLEVKOU
•  materiál: polyethylen
•  na všechny provozní kapaliny
•  obsah: 5 l

Obj.č. SDT202

Kapaliny do ostřikovačů
Osvědčená mycí směs do ostřikovačů skel a světlometů. Odstraňuje všechny běžné nečistoty 
včetně zbytků hmyzu, nenarušuje lak automobilu, chrání ostřikovací systém před korozí a je 
vhodná i pro polykarbonátová skla.

K dispozici je také praktická varianta Rain Off (VIPLx2R) s efektem tekutých stěračů pro lepší stékavost vody (balení 2 l), 
která je díky své mrazuvzdornosti do -5°C vhodná i pro přechodové období (jaro či podzim).
Produkty jsou aromatizovány.

Pro čisté a voňavé auto
Autošampon pro snadné ruční mytí, účinný prostředek na čištění skel nejen od hmyzu s rozprašovačem  
a cockpit sprej na čištění a ochranu plastových částí interiéru automobilu s vůní potpouri.

Obj. číslo Popis Balení MOC

VIPSAMPONVOSK Autošampon 
s voskem

750 ml 61,-

VIPODSTRANOVAC Odstraňovač 
hmyzu

750 ml 46,-

VIP433 Osvěžovač
vzduchu

150 ml 89,-

Obj. číslo Balení (l) MOC MOC za 1l

VIPLx1 1 15,- 15,-

VIPLx3 3 33,- 11,-

VIPLx25 25 250,- 10,-

VIPLx60 60 660,- 11,-

VIPLx200 200 1.700,- 8,5,-

VIPLx1000 1000 5.000,- 5,-

VIPLx2R 2 44,- 22,- D
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Váš dodavatel autodílů

Kapaliny do ostřikovačů  / autokosmetika 2018

Objednávejte na: webcat.apm.cz

215,- Kč 155,- Kč
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Obj. číslo Typ Objem MOC

VIP611 aktivní pěna 1 l 120,-

VIP612 čistič disků 1 l 162,-

VIP613 ochranný leštič pneu 1 l 147,-

VIP614 čistič motorů 1 l 115,-

VIP615 odstraňovač hmyzu 1 l 138,-

VIP616 univerzální čistící přípravek 1 l 161,-

VIP617 tekutý vosk 1 l 157,-

VIP618  čistič tkanin 1 l 159,-

Profesionální autokosmetika
Plné koncentráty vybraných účinných čističů určené k 
dalšímu ředění pro použití v profesionálních provozech 
(např. s tlakovými aplikátory). 

Ruční pěnovač
Speciální pěnovací tryska v kombi-
naci s vhodným čisticím prostřed-
kem vytváří kompaktní hustou 
pěnu, která na čištěném povrchu 
dobře drží. Tím se prodlouží doba 
působení přípravku a zajistí od-
stranění i silného znečištění. 

Ruční tlakový postřikovač 
pro koncentráty VIP
Výkonný postřikovač s tlakem až 
3 bary vhodný pro čištění moto-
rů, ale i k mazání tekutými tuky 
nebo stříkání konzervačními 
prostředky.

Péče o exteriér i interiér vozu
Řada vysoce účinných čističů na 
různé povrchy od renomovaného 
italského výrobce. Jedná se 
o speciální produkty, které 
využívají moderní technologie a jsou 
optimalizované vždy pro konkrétní použití - pro jejich 
maximální účinek je potřeba dodržet předepsané pracovní 
postupy uvedené na jednotlivých obalech.
Všechny čističe jsou dodávané v praktickém balení s 
mechanickým rozprašovačem pro jednoduchou přímou 
aplikaci.

Obj.č. VIP3132
Obj.č. VIP3132BC
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Obj. číslo Typ Objem MOC

VIP600 čistič skel 500 ml 68,-

VIP601 čistič tkanin 500 ml 69,-

VIP602 čistič kůže a koženky 500 ml 107,-

VIP603 čistič disků 500 ml 77,-

VIP604 ochranný leštič pneumatik 500 ml 85,-

VIP605 čistič motorů 500 ml 63,-

VIP606 odstraňovač hmyzu 500 ml 58,-

VIP607 ochranný leštič plastů 500 ml 118,-

VIP608 univerzální čistící přípravek 500 ml 74,-

VIP609 tekutý vosk 500 ml 74,-

VIP610 pohlcovač pachu 500 ml 123,-

Váš dodavatel autodílů

Autokosmetika 2018

Objednávejte na: webcat.apm.cz

327,- Kč368,- Kč
PRO RYCHLÉ A 
EFEKTIVNÍ MYTÍ

ODOLNÁ MOSAZNÁ
TRYSKA


