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	 Înființată	în	anul	1992,	societatea	comercială	Media	Rom	International		
a	devenit	în	scurt	timp	unul	dintre	cei	mai	cunoscuți	si	importanți	furnizori	
de	produse	pentru	împrospătarea	aerului	din	autoturisme.	În	timp	gama	de	
produse	oferită	s-a	îmbogățit	cu	soluții	complete	pentru	curățarea	și	întreținerea	
autoturismelor.
	 Media	Rom	International	este	distribuitor	oficial	în	România	a	unor	branduri	
consacrate	la	nivel	global,	branduri	oferite	de	companii	cu	peste	60	de	ani	de						
experiență	în	piețele	pe	care	activează.	Având	acest	avantaj	am	reușit	într-un	
timp	foarte	scurt	să	atingem	un	înalt	grad	de	organizare	și	profesionalism.	
	 Produsele	noastre	sunt	aduse	de	la	producători	care	pun	accent	pe	calitate	
și	dezvoltare	durabilă,	astfel	că	partenerii	noștri	vor	avea	permanent	acces	la	
cele	mai	noi	şi	interesante	soluții	ale	momentului	în	domeniul	îngrijirii	autoturismelor.
	 Media	Rom	International	beneficiază	de	facilitățile	unui	depozit	ultra	modern	
cu	o	suprafață	totală	de	2500	mp,	care	asigură	o	capacitate	de	stocare	foarte	
mare	astfel	încât	partenerii	noștri	vor	avea	la	dispoziție	produsele	dorite	în	cel	
mai	scurt	timp	posibil.

	 DE	CE	MEDIA	ROM?

	 Noi	suntem	partenerul	dumneavoastră	de	încredere.
	 Aveţi	motive	foarte	bune	pentru	a	face	afaceri	cu	Media	Rom	International.	
Iată	cele	mai	importante	dintre	ele:
1.	O	gamă	de	produse	de	înaltă	calitate	şi	completă,	disponibilă	direct	din	stoc;
2.	Aprovizionare	proprie	şi	producţie	în	țări	europene	cu	tradiție;
3.	Livrări	rapide	şi	complete;
4.	Bună	cunoaştere	a	pieţelor	de	profil;
5.	Servicii	personalizate	realizate	de	către	persoane	de	contact	dedicate;
6.	Pentru	că	avem	un	set	de	valori	care	ne	ghidează	și	pe	care	le	respectăm:
	 Antreprenoriat	responsabil	-	căutăm	și	creăm	în	permanență	noi	oportunități;
	 Pro-activitate		-	facem	lucrurile	să	se	întâmple	nu	așteptăm	ca	ele	să	se	întâmple;
	 Încredere	-	oferim	siguranță	și	corectitudine	partenerilor	noștri;
7.	 	Acordăm	atenție	mediului,	 societății	 și	 viitorului.	 Împreună	cu	producătorii	
facem	eforturi	pentru	a	utiliza	materiale	biodegradabile	atât	în	componența	pro-
duselor	noastre	cât	și	a	ambalajelor	 lor.	Produsele	sunt	 însoțite	de	certificate	
europene	de	calitate	și	siguranță	dar	și	de	explicații	despre	utilizarea	și		pașii	de	
urmat	după	utilizare.
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 ODORIZANȚI AUTO



 WUNDER-BAUM® CLASIC Odorizanți auto brăduți

 WUNDER-BAUM®  Odorizanți auto 

Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® New  Car

Aromă: parfum bogat de mașină nouă, o combinație 
de parfum din lemn de santal și vanilie, echilibrate 

de nota proaspătă de mosc și ulei de cedru
Cod articol: 7005

Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Vanillaroma
Aromă: dulce și gustos, parfum clasic și intens 
de vanilie echilibrat cu o tentă de parfum de 
orhidee și prospețimea parfumului de citrice 

Cod articol: 7001

Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Everfresh
Aromă: parfum răcoritor al pădurilor 

veșnic verzi, îmbogățit cu un miros dulce 
de ierburi și flori de câmp

Cod articol: 7002

Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Piña Colada 
Aromă:parfumul celebrei băuturi revigorante, 

o combinație echilibrată de parfumuri din 
fructe tropicale:ananas, cocos si portocala

Cod articol: 7028

Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Mai-Tai

Aromă: aroma dulce a Pacificului de Sud, 
o combinație de parfumuri din fructe 

exotice: mango și guava verde, echilibrate 
cu parfumul pătrunzător de gimbir

Cod articol: 7095

Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Arctic White
Aromă: parfum modern și răcoritor cu 
aromă intensă de iasomie cu o tentă de 

citrice, echilibrate cu parfumuri dulci de 
vanilie și trandafir 
Cod articol: 7091

Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Kokosnuss
Aromă: parfumul aerului cald tropical, 
o aromă intensă de cocos cu o tentă de 

ananas, echilbrate cu aroma dulce a 
vaniliei

Cod articol: 7004

Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Bubble Gum

Aromă: un parfum dulce plin de nostalgie, o  explozie 
de arome dulci din fructe: cireșe, pere, banane și 
vanilie echilibrate cu o tentă de parfum de citrice

Cod articol: 7093
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Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Black Classic

Aromă: parfum masculin, cu o nota 
proaspătă de mosc echilibrată cu aroma 

inconfundabilă a uleiului de cedru 
Cod articol: 7000
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Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Sportfrische
Aromă: parfum floral, o combinație de liliac, lavandă 

și trandafir, cu o tentă de aer sărat echilibrate cu 
aroma inconfundabilă a uleiului de cedru

Cod articol: 7017

Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Grüner Apfel
Aromă: parfum răcoritor de măr verde cu o 
tentă dulce dată de combinația miresmelor 

dulci de iasomie, vanilie și piersică.
Cod articol: 7012

Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Ocean Paradise 

Aromă: parfum răcoritor cu tentă de 
pepene zemos, îmbogățit cu parfum de 

măr verde și ananas.
Cod articol: 7198
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Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Tropical

Aroma: parfumul aerului cald tropical, o 
combinație echilibrată de parfumuri din fructe 
tropicale, echilibrate cu un parfum dulce, floral

Cod articol: 7023

Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Fizzy Limonade
Aromă: parfumul distinctiv al limonadei, 
aromă rece și fină, combinate cu parfumul 

dulce al altor fructe tropicale
Cod articol: 7034

Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Eucalyptus

Aroma: parfum proaspăt de eucalipt 
australian echilibrat cu parfum de mentă 

revigorantă
Cod articol: 70071

Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Daisy Chain
Aromă: parfum feminin plăcut și delicat, 

aroma margaretelor proaspăt culese

Cod articol: 7035

Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® City Style

Aroma: parfum masculin, cu aroma intensa 
de apa de colonie echilibrate cu aroma 

inconfundabilă a uleiului de cedru
Cod articol: 7042

Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Rose & Rasberry

Aroma: parfum dulce și proaspăt de petale 
de trandafir cu o tentă revigorantă de 

parfum de zmeură 
Cod articol: 71099

 WUNDER-BAUM® CLASIC Odorizanți auto brăduți
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 WUNDER-BAUM® CLASIC Odorizanți auto brăduți
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Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Summer Cotton

Aromă: parfum curat de bumbac răscolit 
de briza verii, cu tentă de migdale și măr 

verde și prospețime dată de aroma de mosc 
Cod articol: 7199

Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Erdbeeren

Aromă: parfum proaspăt de căpșuni 
proaspăt culese, cu tente de zmeură, por-

tocală și vanilie
Cod articol: 7010

Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Echtleder-Duft

Aromă: parfum de piele moale care dă 
un aer sofisticat oricărui spațiu, cu note 

prosețime date de mosc, anason și mentă
Cod articol: 7047

Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Zitrone

Aromă: parfum puternic și proaspăt, per-
fect echilibrat , cu extrase de lime, lămâie 

și și portocală
Cod articol: 7013

Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Fruhling

Aromă: parfumul puternic de aer curat al 
pădurilor, combinații sofisticate de extrase  

din lemn de cedru și lemn de conifere
Cod articol: 7007

Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Kirsche

Aromă: parfumul dulce al cireșelor coapte 
și zemoase, cu o tonalități de vanilie, 

ananas și căpșuni
Cod articol: 7019

Odorizant auto 
WUNDER-BAUM®  Pure Steel

Aromă: parfumul masculin cu extrase din 
lemn de santal cu tente de chihlimbar și 

ciocolată neagră
Cod articol: 7094

Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Zimt Apfel

Aromă: parfum de mere zemoase amestecate 
cu scorțișoară, echilibrat cu uleiuri din lemn 

de pomi fructiferi și frunze de pin
Cod articol: 7037

Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Midnight Chic

Aromă: parfumul feminin,dulce, aroma 
inconfundabilă al liliacului din serile de 

mai
Cod articol: 7092
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Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Spice Market

Aroma: parfum îndrăzneț cu tonalități 
puternice de scorțișoară și o notă de 
nucșoară, infuzie de condimente și o 
adevărată provocare pentru simțuri

Cod articol: 7043

Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Berry Burst

Aromă: parfum suculent al fructelor 
pădurii: afine, zmeură, căpșuni sălbatice, 

echilibrat cu mirosul dulce de vanilie
 

Cod articol: 7098

 WUNDER-BAUM® CLASIC Odorizanți auto brăduți

Odorizant auto WUNDER-BAUM® 
Clip Vanilla

Aromă: dulce și gustos, parfum clasic și intens 
de vanilie echilibrat cu o tentă de parfum de 
orhidee și prospețimea parfumului de citrice 

Cod articol: 9700

Odorizant auto WUNDER-BAUM® 
Clip Black Ice

Aromă: parfum masculin, cu o nota 
proaspătă de mosc echilibrată cu aroma 

inconfundabilă a uleiului de cedru 
Cod articol: 97197

Odorizant auto WUNDER-BAUM® 
Clip New  Car

Aromă: parfum bogat de mașină nouă, o combinație 
de parfum din lemn de santal și vanilie, echilibrate 

de nota proaspătă de mosc și ulei de cedru
Cod articol: 9705

Odorizant auto WUNDER-BAUM® 
Clip Ocean Paradise 

Aromă: parfum răcoritor cu tentă de 
pepene zemos, îmbogățit cu parfum de 

măr verde și ananas.
Cod articol: 97198

Odorizant auto WUNDER-BAUM® 
Clip Tropical

Aroma: parfumul aerului cald tropical, o 
combinație echilibrată de parfumuri din fructe 
tropicale, echilibrate cu un parfum dulce, floral

Cod articol: 97193

Odorizant auto WUNDER-BAUM® 
Clip Bubble Gum

Aromă: un parfum dulce plin de nostalgie, o  explozie 
de arome dulci din fructe: cireșe, pere, banane și 
vanilie echilibrate cu o tentă de parfum de citrice

Cod articol: 972693

 WUNDER-BAUM® CLIP Odorizanți auto

Odorizant auto 
WUNDER-BAUM® Jungle Fever 
Aromă: parfum exotic, răcoritor cu o notă  
tonifiantă de parfum din flori de hibiscus

 

Cod articol: 71096
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 WUNDER-BAUM® BOTTLE Odorizanți auto sticluțe cu parfum
WUNDER-BAUM® iși completează gama de produse și oferă o linie de 6 arome în sticluțe. Sticluțele 
acționează după un principiu simplu, cordonul de prindere jucând în acelați timp și rol de dozator pentru 
aromele din sticluțe, prelungind perioada de utilizare a acestora.

6

Sticluță cu parfum auto 
WUNDER-BAUM® Vanilla

Aromă: dulce și gustos, parfum clasic și intens 
de vanilie echilibrat cu o tentă de parfum de 
orhidee și prospețimea parfumului de citrice 

Cod articol: 0500

Sticluță cu parfum auto
WUNDER-BAUM® Tribal

Aroma: parfum dulce, oriental, îmbogățit 
cu un miros dulce de ierburi și flori de 

câmp
Cod articol: 0502

Sticluță cu parcum auto
WUNDER-BAUM® Lemon 

Aromă: parfum puternic și proaspăt, 
perfect echilibrat , cu extrase de lime și 

lămâie
Cod articol: 0503

Sticluță cu parfum auto
WUNDER-BAUM® Sport

Aromă: parfum floral, o combinație de liliac, lavandă 
și trandafir, cu o tentă de aer sărat echilibrate cu 

aroma inconfundabilă a uleiului de cedru
Cod articol: 0501

Sticluță cu parfum auto
WUNDER-BAUM® Apple

Aromă: parfum răcoritor de măr verde cu o 
tentă dulce dată de combinația miresmelor 

dulci de iasomie, vanilie și piersică.
Cod articol: 0504

Sticluță cu parfum auto
WUNDER-BAUM® Forest Fruit 

Aromă: parfum suculent al fructelor 
pădurii: afine, zmeură, căpșuni sălbatice, 

echilibrat cu mirosul dulce de vanilie
 Cod articol: 0505

Sticluță cu parfum auto
WUNDER-BAUM® Passion    

Aroma: parfumul intens al pasiunii, combinații 
de parfumuri florale de lavandă și flori de 

câmp cu parfumuri de citrice
Cod articol: 0507

Sticluță cu parfum auto
WUNDER-BAUM® Menthol
Aroma: parfum proaspăt de mentă, 
echilibrat cu parfumuri din citrice

Cod articol: 0506

Sticluță cu parfum auto
WUNDER-BAUM® Coconut 

Aromă: parfumul aerului cald tropical, o 
aromă intensă de cocos cu o tentă de anan-

as, echilbrate cu aroma dulce a vaniliei
Cod articol: 0508
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 WUNDER-BAUM® BOTTLE Odorizanți auto sticluțe cu parfum

Sticluță cu parfum auto
WUNDER-BAUM® Tropical    
Aroma: parfumul aerului cald tropical, o 

combinație echilibrată de parfumuri din fructe 
tropicale, echilibrate cu un parfum dulce, floral

Cod articol: 0510

Sticluță cu parfum auto
WUNDER-BAUM® Hero     

Aromă: parfum masculin, cu o nota 
proaspătă de mosc echilibrată cu aroma 

inconfundabilă a uleiului de cedru 
Cod articol: 0509

 WUNDER-BAUM® FIBER CAN Odorizanți auto din fibre de lemn

Odorizant auto WUNDER-BAUM® 
Fiber Can Black Ice

Aromă: parfum masculin, cu o nota proaspătă de mosc 
echilibrată cu aroma inconfundabilă a uleiului de cedru

 
Cod articol: 9800.712

Odorizant auto WUNDER-BAUM® 
Fiber Can New  Car

Aromă: parfum bogat de mașină nouă, o combinație de 
parfum din lemn de santal și vanilie, echilibrate de nota 

proaspătă de mosc și ulei de cedru
Cod articol: 9800.713

Odorizant auto WUNDER-BAUM® 
Fiber Can Tropical

Aromă: parfumul aerului cald tropical, o combinație echil-
ibrată de parfumuri din fructe tropicale, echilibrate cu un 

parfum dulce, floral
Cod articol: 9800.714

Odorizant auto WUNDER-BAUM®

Fiber Can Kirsche
Aromă: parfumul dulce al cireșelor coapte și zemoase, cu o 

tonalități de vanilie, ananas și căpșuni

Cod articol: 9800.716
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Originari din Japonia, odorizanții My Shaldan sunt unii dintre cei mai populari odorizanți în Asia și Australia. 
Cele mai plăcute arome ale naturii sunt adunate în cutiuțe care emit un parfum nou, revigorant și discret care 
durează până la 60 de zile. My Shaldan este ușor de folosit și poate fi utilizat la fel de bine în mașină, acasă 
sau la birou.

 MY SHALDAN® Odorizanți auto gel

Odorizant auto gel
My Shaldan® Lime

Aromă: parfum cu o tentă intensă de lime, 
reîmprospătează atmosfera și ajută la 

relaxare 
Cod articol: 1004

Odorizant auto gel
My Shaldan® Lemon

Aromă: parfum cu o tentă intensă de 
lămâie, reîmprospătează, îmbunătățește 
concentrarea, calmează și binedispune

Cod articol: 1005

Odorizant auto gel
My Shaldan® Orange

Aromă: parfum cu o tentă intensă de 
portocală, elimină tensiunea, oboseala și 

binedispune
Cod articol: 1002

Odorizant auto gel
My Shaldan® Squash

Aromă: o combinație de parfumuri de 
citrice, cu tentă de aer sărat, elimină oboseala, 

tensiunea și stimulează activitatea
Cod articol: 1006

Odorizant auto gel
My Shaldan® Apple

Aromă: parfum răcoritor de măr verde cu 
tentă dulce de mere roșii, elimină oboseala 

mentală și stresul, relaxează
Cod articol: 1001

Odorizant auto gel
My Shaldan® Mixed Berry

Aromă: parfumul suculent al fructelor pădurii: 
afine, zmeură, căpșuni sălbatice, elimină 

oboseala și tensiunea, stimulează activitatea
Cod articol: 1009

Odorizant auto gel
My Shaldan® Mango

Aromă: parfumul aerului cald tropical, o 
combinație echilibrată de parfumuri din fructe 
tropicale, cu o tentă intensă de mango elimină 

oboseala mentală și stresul, relaxează
Cod articol: 1010

Odorizant auto gel
My Shaldan® Peach 

Aromă: parfumul dulce și aromat de piersică, 
cu tentă de citrice, elimină oboseala mentală și 

stresul, relaxează

Cod articol: 1007

Odorizant auto gel
Shaldan Neo® Oriental Vanilla

Aromă: parfum cu o tentă intensă de lime, 
reîmprospătează atmosfera și ajută la 

relaxare 

Cod articol: 10644
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BD05
Stand podea din 
carton, 12 cuie
288 x brăduți
48 x sticluțe
60 x Invisi
84 x Clipuri

EXTD05WB_Y
Stand podea din 
carton, 20 de cuie
480 x brăduți
80 x sticluțe
100 x Invisi
140 x Clipuri

DM01
Stand podea din 
metal, 28 de cuie
784 x brăduți
168 x sticluțe
252 x Invisi
308 x Clipuri

CD01
Stand counter

48 x brăduți
8 x sticluțe
10x Invisi
14x Clipuri

BDR
Stand counter

192 x brăduți
32 x sticluțe
64 x Invisi
80 x Clipuri

D07
Stand counter

144 x brăduți
24 x sticluțe
30 x Invisi
36 x Clipuri

 WUNDER-BAUM® Expozoare de prezentare
Cele mai populare arome din lume nu puteau fi prezentate decât într-un mod special și profesionist. Vă oferim 
spre expunere standuri personalizate WUNDER-BAUM® sub diferite forme și mărimi.

 MY SHALDAN® Odorizanți auto gel

Odorizant auto gel
Shaldan Neo® Ocean Beach

Aromă: parfum răcoritor cu tentă de 
pepene zemos, îmbogățit cu parfum de 

măr verde și ananas.

Cod articol: 10645

Odorizant auto gel
My Shaldan® Alpine Breeze

Aromă:parfum răcoritor al pădurilor 
veșnic verzi, îmbogățit cu un miros dulce 

de ierburi și flori de câmp

Cod articol: 81875

Odorizant auto gel
Shaldan Neo® Candy Bubble 

Aromă: un parfum dulce plin de nostalgie, 
o  explozie de arome dulci din fructe: 

cireșe, pere, banane și vanilie echilibrate 
cu o tentă de parfum de citrice

Cod articol: 11042
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DFC01
Stand counter 
pentru conserve

12 x Fiber Cans

DFC02
Stand suspendat 
pentru conserve

12 x Fiber Cans

CS_C01
Stand suspendat

24 x brăduți
12 x Invisi
12 x Clipuri

D01WB_C01
Stand suspendat

96 x brăduți
16 x sticluțe
20 x Invisi
24 x Clipuri

D240WB_C01
Stand suspendat

240 x brăduți
50 x Invisi
60 x Clipuri

D192WB_C01
Stand suspendat

192 x brăduți
40 x Invisi
48 x Clipuri

 WUNDER-BAUM® Expozoare de prezentare

BD05
Stand podea din 
carton, 12 cuie
288 x brăduți
48 x sticluțe
60 x Invisi
84 x Clipuri

EXTD05WB_Y
Stand podea din 
carton, 20 de cuie
480 x brăduți
80 x sticluțe
100 x Invisi
140 x Clipuri

DM01
Stand podea din 
metal, 28 de cuie
784 x brăduți
168 x sticluțe
252 x Invisi
308 x Clipuri

BD06
Stand counter

96 x brăduți
20 x Invisi
24 x Clipuri

BD08
Stand counter

72 x brăduți
18 x Invisi
24 x Clipuri

B24WB_C01
Stand counter

24 x brăduți



 Echipamente auto

ECHIPAMENTE AUTO ................................................

Covorașe auto ................................................................................................. 10

Huse pentru scaune auto .................................................................................. 10

Ștergătoare pentru parbriz ............................................................................... 11

Becuri auto ...................................................................................................... 12



GOOD YEAR® Covorașe universale din cauciuc
Păstrați mocheta vehiculului curată și uscată cu acest set de 4 covorașe 
universale din cauciuc. Șanțurile adânci păstrează murdăria pe covor, în 
una dintre cele trei zone pentru protecție. Covorașele se fixează de mocheta 
vehiculului printr-un suport antiderapant. Acest set de covorașe este 
potrivit majorității vehiculelor prin simpla tăiere a marginilor exterioare. 
Set 4 bucăți:
• Dimensiuni maxim covorașe față: 48,5 x 70,5 cm
• Dimensiuni maxime covorașe spate: 45 cm x 39 cm

• Cod articol: 1050014

COVORAȘE AUTO

10

UMBRELLA Huse auto universale
• Material: Poliester
• Setul conține: 11 piese (Huse scaune fata; Huse bancheta spate; Huse 
tetiere; Cleme prindere)
• Material foarte rezistent la pete și murdărie
• Foarte ușor de curățat
• Compatibil pentru mașini cu sau fără airbag-uri laterale
• Husele Umbrella Lux sunt confectionate din materiale similare cu tap-
iteriile originale.
• Husele sunt croite pe dimensiuni universale, usor de montat si de intret-
inut.
• Husa bancheta spate este prevazuta cu 3 fermoare.
• Husele scaun fata sunt compatibile cu sistem AIRBAG.
• Husele Premium Lux au captuseala cu burete de 10/ 25 mm.

HUSE PENTRU SCAUNE AUTO

UMBRELLA LUX M01

Cod articol: 45740

UMBRELLA LUX M04

Cod articol: 45743

UMBRELLA LUX M02

Cod articol: 45737

11
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GOODYEAR® Ștergătoare auto pentru parbriz

Cod 
articol Descriere articol

1050101 GOODYEAR Ștergătoare auto pentru parbriz 350 mm
1050102 GOODYEAR Ștergătoare auto pentru parbriz 380 mm
1050103 GOODYEAR Ștergătoare auto pentru parbriz 400 mm
1050105 GOODYEAR Ștergătoare auto pentru parbriz 450 mm
1050106 GOODYEAR Ștergătoare auto pentru parbriz 480 mm
1050107 GOODYEAR Ștergătoare auto pentru parbriz 500 mm
1050108 GOODYEAR Ștergătoare auto pentru parbriz 530 mm
1050109 GOODYEAR Ștergătoare auto pentru parbriz 550 mm
1050111 GOODYEAR Ștergătoare auto pentru parbriz 600 mm
1050112 GOODYEAR Ștergătoare auto pentru parbriz 650 mm

ȘTERGĂTOARE PENTRU PARBRIZ

• Cadru 100% din oțel, acoperit cu un strat dublu de vopsea
• Lame din cauciuc natural
• Montaj rapid și ușor
• Acoperă o gamă largă de vehicule

GOODYEAR® Ștergătoare auto plate pentru parbriz

Cod 
articol Descriere articol

1050158 GOODYEAR Ștergătoare auto plate pentru parbriz 330 mm
1050117 GOODYEAR Ștergătoare auto plate pentru parbriz 350 mm
1050118 GOODYEAR Ștergătoare auto plate pentru parbriz 380 mm
1050119 GOODYEAR Ștergătoare auto plate pentru parbriz 400 mm
1050120 GOODYEAR Ștergătoare auto plate pentru parbriz 430 mm
1050121 GOODYEAR Ștergătoare auto plate pentru parbriz 450 mm
1050122 GOODYEAR Ștergătoare auto plate pentru parbriz 480 mm
1050123 GOODYEAR Ștergătoare auto plate pentru parbriz 510 mm
1050124 GOODYEAR Ștergătoare auto plate pentru parbriz 530 mm
1050125 GOODYEAR Ștergătoare auto plate pentru parbriz 550 mm
1050159 GOODYEAR Ștergătoare auto plate pentru parbriz 580 mm
1050126 GOODYEAR Ștergătoare auto plate pentru parbriz 610 mm
1050127 GOODYEAR Ștergătoare auto plate pentru parbriz 650 mm
1050128 GOODYEAR Ștergătoare auto plate pentru parbriz 710 mm

• Design modern, adaptat la estetica noii generații de automobile
• Presiune constantă de ștergere de-a lungul lamelei
• Lame din cauciuc natural, cu rezistență sporită la temperaturi extreme
• Înlocuire simplă și rapidă
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BECURI AUTO

Cod 
articol Descriere articol

1050222 GOODYEAR P21/4W 12V 21/4W
1050223 GOODYEAR P21/5W 12V 21/5W
1050224 GOODYEAR P21W 12V 21W
1050225 GOODYEAR PY21W 12V 21W
1050226 GOODYEAR R5W 12V 5W
1050227 GOODYEAR R10W 12V 10W
1050228 GOODYEAR T4W 12V 4W
1050229 GOODYEAR W1,2W 12V 1,2W
1050230 GOODYEAR W3W 12V 3W
1050231 GOODYEAR W5W 12V 5W
1050232 GOODYEAR WY5W 12V 5W
1050233 GOODYEAR W16W 12V 16W
1050252 GOODYEAR W21W 12V 21W
1050234 GOODYEAR W21/5W 12V 21/5W
1050216 GOODYEAR C5W 12V 5W
1050218 GOODYEAR V8,5 12V 10W
1050219 GOODYEAR T10 12V 6W
1050220 GOODYEAR H6W 12V 6W
1050221 GOODYEAR H21W 12V 21W

• Cadru 100% din oțel inoxidabilcare asigură un contact sigur și o rezistență 
îndelungată.

• Lămpile sunt produse din sticlă de înaltă calitate pentru o lumina clară și 
puternică.

• Fază scurtă/Fază lungă: H1, H4, H7, H8, H11, H15
• Proiectoare ceață: H1, H4, H7, H8, H11. H15
• Semnalizatoare direcție spate: P21W, PY21W, H6W, H21W, W16W,W21W
• Semnalizatoare frânare: P21W, P21/4W, P21/5W, W16W, W21W, W21/5W
• Semanlizatoare suplimentare frânare: R10W, W3W, W5W, W16W, W21W, 
• Plăcuță înmatriculare: R5W, R10W, W3W, W5W, C5W
• Proiectoare ceață spate: P21W, H21W, W16W
• Semnalizatoare poziție: H6W, R5W, R10W, T4W
• Semnalizator marșarier: P21W, H6W, H21W, W16W, W21W, R10W,
• Lumină portbagaj: R5W, C5W
• Semnalizatoare poziție: W3W, W5W, W21W, R5W, H6W, T4W, T10
• Semnalizatoare direcție față: P21W, PY21W, W21W, 
• Semnalizatoare direcție oglinzi față: W5W, WY5W, W3W, R5W, H6W, T4W
• Iluminat interior: W5W, C5W, W5W, 
• Lumini panou bord: W3W, W5W

Cod 
articol Descriere articol

1050246 GOODYEAR H1 12V 55W
1050247 GOODYEAR H4 12V 60/55W
1050248 GOODYEAR H7 12V 55W
1050214 GOODYEAR H8 12V 35W
1050215 GOODYEAR H11 12V 55W
1050251 GOODYEAR H15 12V 55/15W
1050200 GOODYEAR LONGLIFE H1 12V 55W
1050201 GOODYEAR LONGLIFE H4 12V 60/55W
1050202 GOODYEAR LONGLIFE H7 12V 55W

1050239 GOODYEAR ULTRA VISION 
+100% H1 12V 55W

1050240 GOODYEAR ULTRA VISION 
+100% H4 12V 60/55W

1050241 GOODYEAR ULTRA VISION 
+100% H7 12V 55W

1050235 GOODYEAR SET H1 P21W - P21/5W 
- R5W - C5W - 12 V FUSIBLES 10/15A

1050236 GOODYEAR SET H4 - P21W - P21/5W 
- R5W - C5W - 12V FUSIBLES 10/15A

1050237 GOODYEAR SET H7 P21W - P21/5W 
- R5W - C5W - 12V FUSIBLES 10/15A

1050238
GOODYEAR SET H1 - H7 - P21W 
- P21/5W - R5W - C5W - 12V FUS-
IBLES 10/15A
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 Siguranță și securitate auto

SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE AUTO ..........................................................

HUNERSDORFF® Premium Canistre din plastic ....................................... 13

JOLIE®Standard Canistre din plastic și accesorii  .......................................... 14

JOLIE®Premium Canistre metalice și accesorii ............................................. 15

Pachet legislativ ............................................................................................. 16

Echipamente electrice ................................................................................... 17   

Echipamente pentru remorcare și ancorare .................................................. 18

Accesorii pentru siguranță și securitate auto ............................................. 19



 HUNERSDORFF® Premium Canistre din plastic

Cod 
articol Cod EAN Greutate 

(kg)Dimensiuni (mm)

800275 4007228800203 0,4l=147 L=265 Î=247 

HUNERSDORFF® PROFI Canistră pentru produse petroliere, 10 litri

HUNERSDORFF® PROFI Canistră pentru produse petroliere, 20 litri

HUNERSDORFF® PROFI Canistră pentru produse petroliere, 5 litri

• Produse din polietilenă de înaltă densitate și calitate

• Prevăzute cu un capac de siguranță care previne deschiderea accidentală

• Grosime mai mare a peretelui - permeabilitate mai buna

• Furtunul de evacuare este atașat direct de canistră, împiedicând pierderea sa

• Design deosebit cu aspect de canistră metalică

• Canistrele pot fi legate între ele ajutând astfel la salvarea spațiului de depozitare

• Toate certificatele europene pentru garantarea transportului produselor petroliere

Cod 
articol Cod EAN Greutate 

(kg)Dimensiuni (mm)

801075 4007228801002 0,8l=165 L=350 Î=310

Cod 
articol Cod EAN Greutate 

(kg)Dimensiuni (mm)

802075 4007228802009 1,3l=165 L=350 Î=495
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 JOLIE® Standard Canistre din plastic și accesorii
• Produse din polietilenă de înaltă densitate și calitate 

• Grosime mai mare a peretelui - permeabilitate mai buna 

• Toate certificatele europene pentru garantarea transportului produselor petroliere

JOLIE® Canistră pentru
 produse petroliere, 5 litri

Cod articol: 07

JOLIE® Canistră dublă pent-
ru produse petroliere, 5+2 litri

Cod articol: 11

JOLIE® Canistră pentru 
produse petroliere, 10 litri

Cod articol: 08

JOLIE® Canistră pentru
 produse petroliere, 20 litri

Cod articol: 101310

Pâlnie din plastic standard 
cu 2 componente

Cod articol: LEJ001

Pâlnie din plastic profi cu 2 
componente

Cod articol: 111110
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 JOLIE® Pemium Canistre metalice și accesorii
• Produse din oțel de înaltă calitate. Grosimea peretelui de minim 0,8 mm.

• Protejate de un strat anticoroziv care îi conferă rezistență crescută și în cele mai grele condiții climatice.

• Acoperite cu un strat de vopsea de înaltă calitate, rezistentă la produse petroliere și temperaturi înalte.

• Prevăzute cu un mecanism care ajută la descărcarea rapidă a combustibililor din canistră.

• Design deosebit, ușor de depozitat.

• Toate certificatele europene pentru garantarea transportului produselor petroliere

JOLIE® Canistră pentru produse petro-
liere din metal, 5 litri

Cod articol: 434410

JOLIE® Canistră pentru produse petro-
liere din metal, 10 litri

Cod articol: 434610

JOLIE® Canistră pentru produse petro-
liere din metal, 20 litri

Cod articol: 434710

JOLIE®  Pâlnie metalică flexibilă cu adaptor 
pentru cansitre metalice 5L/10/L/20L

Cod articol: 3260

15 16
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 JOLIE® Pachet legislativ
Trusă sanitară auto, DIN 13164

Conținut: 
DENUMIRE PRODUS 
Banda adeziva DIN 13019-A 5m x 2,5 cm - 1 BUC1
Set 14 plasturi diferiti. 
 -4 buc plasturi DIN 13019-E, 10 x 6cm
 -2 buc plasturi – elastici  (4 cm x 6.5 cm)
 -2 buc plasturi – elastici (12 cm x 2 cm)
 -2 buc plasturi – rezistenti apa (1,9 cm x 7,2 cm)
 -4 buc plasturi – rezistenti apa(2,5 cm x 7,2 cm) 
Rola pansament steril DIN 13151-K,    6x  8cm - 1 BUC
Rola pansament steril DIN 13151-M,   8x10cm - 2 BUC
Rola pansament steril DIN 13151-G,  10x12cm 1 - 1 BUC
Tampon pansare steril DIN 13152-BR, 40cmx60cm - 1 BUC
Tampon pansare steril DIN 13152-A, 60cmx80cm - 1 BUC
Set 2 comprese sterile 10cm x 10cm, sterile - 3 BUC
Bandaj elastic DIN 61634-FB-6 6x400cm - 2 BUC
Bandaj elastic DIN 61634-FB-8 8x400cm - 3 BUC
Patura prim ajutor auriu/argint, 210 cm x 160cm - 1 BUC
Bandaj triunghiular DIN 13168-D 136x96x 96cm - 2 BUC
Foarfeca DIN 58279-A 145 - 1 BUC
Manusi de unica folosinta DIN EN455 - 4 BUC
Servetele umede pt piele - 2 BUC
Instructiuni - 1 BUC

Cod articol: 0951

Stingător auto cu pulbere, 1 kg

Stingătorul este un echipament sub presiune ce constă într-un cilindru 
sudat și o valvă cu furtun. Cilindrul conține pulbere și este construit 
conform standardelor europene în vigoare. Valva stingătorului este din 
alamă și unele componente din oțel. 
Agentul stingător este o pulbere propulsată de un gaz propulsor (CO2) 
presurtizat. 
Acest tip de extinctor este folosit pentru a stinge focuri mici ce au la 
bază lichide inflamabile și gaze.

Cod articol: 020141

Triunghi reflectorizant

Cod articol: 0950
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 Echipamente electrice

 Minicompresor 12V
• Presiune maxima (bar): 17
• Alimentare: la priza de la bricheta
• Lungime cablu (m): 3
• Tensiune nominala (V): 12
• Lungime furtun (m): 0.75

Cod articol: 123-110PG

 Cabluri transfer curent

Cablu pentru transfer 
curent 200A

lungime cablu: 2 m

Cod articol: 94-035

Cablu pentru transfer 
curent 400A

lungime cablu: 2,5 m

Cod articol: 94-036

Cablu pentru transfer 
curent 600A

lungime cablu: 4 m

Cod articol: 94-037

Set cabluri de transfer, prevăzute cu cleme tip crocodil. Geantă de transport.

 Siguranțe
Set de siguranțe pentru vehicule cu sistemul electric de 12V și 24V.

Set sigurante plate, 10 buc

Cod articol: BZP035

Set siguranțe Mini, 10 buc

Cod articol: BZP034

17 18
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 Echipamente pentru remorcare si ancorare

 Chingi și funii pentru remorcare

Chingă pentru remorcare 
cu cârlige autoblocante 

3,5 T, 4 M

Cod articol: 1051233

Chingă pentru remorcare 
cu cârlige autoblocante 

6 T, 4 M

Cod articol: 1051333

Funie pentru remorcare cu 
cârlige autoblocante 

3,5 T, 4 M

Cod articol: 94-034

 Chingi și coarde pentru ancorare

Chingă cu clichet pentru 
ancorare marfă, 0,5 T , 5 M

Cod articol: 37306

Chingă cu clichet pentru 
ancorare marfă, 1 T, 5 M

Cod articol: 37307

Chingă pentru ancorare 
marfă 5 T, 5,7 M

Cod articol: PSC008

Chingă din cauciuc pentru 
ancorare bagaje, 
100 cm, set 2 buc

Cod articol: 93-005

Plasă pentru ancorare 
bagaje 100 x 100 cm

Cod articol: 93-0178
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Chingă cu clichet pentru 
ancorare marfă 

5 T, 6 M

Cod articol: PSC002



 Accesorii pentru siguranță și securitate auto

Vestă reflectorizantă

Cod articol: KMZ002

Semne începător cu ventuze
2 buc

Cod articol: 040101

Capac universal pentru 
rezervor

Cod articol: KWP001

 Reparatii anvelope
Soluție de înaltă calitate pentru repararea prin etansare a anvelopelor. 
Se aplică ușor, cu ajutorul unui compresor care se conectează la recipient, iar prin intermediul unui furtun 
recipientul este conectat apoi la valva anvelopei.
Soluția are la bază un gel care are în compoziție o cantitate mare de apă și materii biodegradabile astfel că 
ea nu cauzează coroziune sau apariția ruginei pe jante. 
Este solubilă în apă. Eficientă la temperaturi cuprinse intre -20oC și +60oC.
Setul pentru reparat conține un minicompresor de cea mai bună calitate, care asigură o pompare rapidă a 
soluției în anvelopă.

Soluție pentru etansare 
anvelope

Cod articol: 94-029

Set pentru reparat 
anvelope prin etanșare

Cod articol: 94-030

Hârtie tahografică

Cod articol: WKR005 125 km/h
Cod articol: WKR007 180 km/h

Hârtie tahografică pentru 
tahograf digital

Cod articol:WKR009

Geantă organizator pentru 
portbagaj 270 x 350 mm

Cod articol: 050101

19
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	SONAX®	CLEAR	VIEW	Lichid	de	parbriz

Solutie de parbriz gata de utilizare pentru curatarea parbrizului masinii pe 
durata iernii.
Efectiv pentru temperaturi de pana la  -20o C. 
Indeparteaza uleiul, funinginea, sarea si alte murdarii tipice iernii.
Ofera o putere excelenta de curatare si de indepartare a murdariei.
Potrivit pentru duzele de pulverizare. 
Previne inghetarea duzelor de pulverizare. 
Miros placut de lamaie. 
Compatibil cu vopseaua, cromul, cauciucul și materialele din plastic. 
Potrivit si pentru faruri XENON si cele anti-orbire din sticla transparenta.

• Cod articol: 332541 - 2 litri
• Cod articol: 332400 - 4 litri

20 21
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	JOLIE®	Antigel

JOLIE® Antigel 50 gata de utilizare

• agent de răcire gata de utilizare, cu punct de curgere de până la -36 ° C
• în special potrivite pentru sistemele de răcire ale motoarelor cu 
combustie internă realizate din aliaje ușoare.
• protejează sistemul de răcire al vehiculului de efectele înghețului 
și a coroziunii pe tot parcursul anului
• nu conține nitriți, amine și fosfați
• poate fi amestecat cu toate tipurile de agenți de răcire pe bază de etilen 
glicol și propilen glicol
• respectă standardele internaționale BS 6580: 2010 și ASTM D 
1384 (protecția împotriva coroziunii)

JOLIE® Antigel 100 concentrat

• potrivit în special pentru sistemele de răcire ale motoarelor cu
 combustie internă realizate din aliaje ușoare.
• protejează sistemul de răcire al vehiculului de efectele înghețului și a 
coroziunii pe tot parcursul anului
• nu conține nitriți, amine și fosfați
• poate fi amestecat cu toate tipurile de agenți de răcire pe bază de etilen
 glicol și propilen glicol
• respectă standardele internaționale BS 6580: 2010 și ASTM D 1384 
(protecția împotriva coroziunii)

JOLIE® Antigel AL EXTRA concentrat

• lichid de răcire anticoroziv cu durată lungă de viață
• protecție împotriva coroziunii până la 250.000 km sau 5 ani
• respectă specificațiile G13
• nu conține nitriți, amine și fosfați 
• poate fi amestecat cu toate tipurile de agenți de răcire (G11, G12, G12 + 
și G12 ++)
• respectă standardele internaționale BS 6580: 2010 și ASTM D 3306 și
 specificația OEM VW TL-774J (G13), AUDI TL-774J, SKODA TL-
774J, SEAT TL-774J, PORSCHE TL-774J

JOLIE® Antigel NF concentrat

• lichid de răcire anticoroziv cu durată lungă de viață
• inhibitori de coroziune organici și anorganici combinați
• respectă specificațiile G48
• nu conține fosfați
• poate fi amestecat cu toate tipurile de agenți de răcire pe bază
 de etilen glicol și propilen de glicol
• respectă standardele internaționale BS 6580: 2010 și ASTM D 
3306 și specificația OEM VW / PORSCHE TL-774C (G48), MAN
 324 NF, Mercedes Benz 325,0 / 325,2, BMW N 600 69.0, FORD
 ESD- M97B49-A, VOLVO AB 1286083/002
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• Cod articol: 060103

• Cod articol: 060104

• Cod articol: 060102

• Cod articol: 060101



JOLIE® Dejivrant cu pulverizator

Recipient ergonomic, ușor de utilizat. Pulverizatorul permite acoperirea 
rapidă și completă a întregii suprafețe care se dorește dezghețată. Efectul 
asupra stratului de gheață este rapid, încă după primele 5 secunde de la 
aplicare. Temperatură minimă până la care funcționează în condiții optime: 
-37°C. Poate fi utilizat și pentru dezghețarea încuietorilor.

• Cod articol: 06

SONAX® Laveta anti-aburire

Curata suprafetele din stilcla fara a lasa urme. 
Cu efect imbunatatit anti-condens.
Dimensiuni:  25 x 40 cm.

• Cod articol: 421200
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	Dejivrare	și	dezaburire
SONAX® Dejivrant

Dezgheata in cateva secunde parbrizul masinii dvs., oferind o vizibilitate clara. Previne zgarierea 
geamurilor si inlatura gheata rapid. Contine glicerina- mentine flexibilitatea lamelelor stergatoarelor.

SONAX® Dejivrant cu pulverizator 500 ml

Cod articol: 331241

SONAX® Dejivrant spray 400 ml

Cod articol: 331300
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Racletă Profi cu mâner ergonomic

Cod articol: 106-103

Racletă Profi cu perie, cu mâner ergonomic
670 mm lungime

Cod articol: 106-101 - albastru
Cod articol: 106-102 - negru

Racletă Profi cu perie, cu mâner ergonomic 
830 mm lungime

Cod articol: 106-201

	Raclete	pentru	indepărtarea	getii	si	zapezii

Racletă Profi cu perie, cu mâner ergonomic 
580 mm lungime

Cod articol: 106-300

JOLIE® Racletă Standard cu lamelă laterală 
pentru îndepărtarea apei

Cod articol: 106-025

JOLIE® Racletă Standard cu 2 părți
cu lamelă superioară pentru îndepărtarea apei

Cod articol: 106-028 - albastru
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JOLIE® Racletă Standard cu perie, 31 cm

Cod articol: 106-014

JOLIE® Racletă Standard cu perie, 49 cm

Cod articol: 106-030

JOLIE® Racletă Standard cu perie, 52 cm

Cod articol: 106-029

JOLIE® Lopată auto, cu mâner telescopic
510-750 mm

Cod articol: 106-075

JOLIE® Racletă Standard cu 2 părți
cu 2 lamele superioare pentru îndepărtarea apei

Cod articol: 106-029

JOLIE® Racletă Standard 
cu mâner detașabil

Cod articol: 106-072

	Raclete	pentru	îndepărtarea	gheții	și	zăpezii
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 JOLIE®  Soluții pentru curățare exterior auto

JOLIE® Soluție  pentru suprafețe din sticlă 

• Soluție cu uz general pentru curățarea parbrizului, oglinzilor, farurilor sau a 
altor suprafețe din sticlă, din plastic sau cromate din interiorul sau exteriorul 
autoturismului. 
• Nu lasă urme și împiedică formarea vaporilor de apă pe suprafețele din sticlă. 
• Lasă un miros plăcut. după utilizare. 
• Cantitate soluție: 450 ml
• Cod articol: 020124

JOLIE® Soluție  pentru curățarea și întreținerea jantelor

• Soluție fără acid pentru curățarea jantelor din aliaj ușor sau din oțel.
• Îndepărtează cele mai profunde murdării de pe jantele cromate reziduuri 
metalice de la frânare, smoală, sare, alte murdării de pe carosabil. 
• Îndepărtează petele de grăsime de pe jantele din aluminiuși le protejează de 
reapariția acestora. 
• Fără efecte secundare asupra jantelor și șuruburilor.
• Cantitate soluție: 450 ml
• Cod articol: 020105

JOLIE® Șampon concentrat, cu ceară

• Șampon concentrat pentru spălarea manuală a autoturismului.
• Acționează rapid și protejează vopseaua după spălare
• Mizeria este dizolvată eficient iar ceara acoperă vopseaua cu un strat protector, 
care oferă strălucire și conservare.
• Cantitate soluție: 1000 ml
• Cod articol: 020101

JOLIE® Spumă activă
• Spumă activă concentrată, dizolvă foarte ușor murdăria persistentă, fără să 
dauneze suprafetei tratate.
• Ideal pentru aparatele cu jet la înaltă presiune.
• Eficiență ridicată, efect degresant rapid, produs rezistent și în apă dură. 
• Dizolvă si emulsionează murdăria de origine organică și anorganică.
• Cantitate soluție: 1000 ml
• Cod articol: 020127

JOLIE® Soluție  pentru întreținerea anvelopelor

• Reîmprospătează culorile.
• Produs după o formulă ce conferă cauciucului proprietăți antistatice. 
• Protejează și revigorează cauciucul, lăsând o suprafață strălucitoare.  
• Emulsia de silicon asigură o protecție îndelungată împotriva albirii și fisurării 
cauciucului.
• Proprietățile antistatice ajută la menținerea unei suprafețe curate pentru o 
perioadă mai îndelungată.
• Cantitate soluție: 450 ml
• Cod articol: 020103

25 26



25 26

JOLIE® Soluție  pentru curățarea tapițeriei din material textil
 
• Potrivit pentru a fi folosit atât pentru tapițeria din fibre naturale cât și sintetice
• Curăță și împrospătează
• Îndepărtează și previne apariția mucegaiului
• Cantitate soluție: 450 ml
• Cod articol: 020121

JOLIE® Soluție pentru curățarea bordului

• Loțiune cu conținut de ceară naturală pentru îngrijirea bordului.Potrivit pentru 
toate tipurile de borduri de mașină
• Curăță și protejează suprafețele din plastic din interiorul autovehiculului.
• După utilizare lasă o suprafață mată. Nu lasă urme de grăsime. 
• Are proprietăți antistatice care nu permit depunerea prafului.
• Cantitate soluție: 450 ml
• Cod articol: 020123

JOLIE® Soluție  pentru curățarea tapițeriei din piele

• Creată după o formulă avansată pentru a curăța și a întreține tapițeriile din 
piele, împiedicând uscarea, decolorarea și crăparea acesteia.
• Curăță, polișează, protejează și redă flexibilitatea pielii.
• Conține o emulsie foarte concentrată de ulei de avocado, care îngrijește 
pielea și îi intensifică culoarea naturală. 
• Această soluție formează un strat de protecție împotriva radiațiilor UV și 
împotriva oxidării.
• Cantitate soluție: 450ml
• Cod articol: 020122

 JOLIE®  Soluții pentru curățare interior auto

JOLIE® Spumă pentru curățarea tapițeriei din material textil
 
• Soluție spumă utilizată pentru curățarea oricărui tip de tapițerie textilă. 
• Cu un puternic efect de îndepărtare a mizeriei și petelor din profunzimea 
materialelor. 
• Ajută tapițeria scaunelor, căptușelile, tapițeria din vinil și covorașele carpetă 
să arate ca și noi, restaurându-le culorile. 
• Se obțin rezultate deosebite fără a uda suprafețele.
• Cantitate soluție: 520 ml
• Cod articol: 020126

JOLIE® Soluție spray cu silicon 

• Silicon pentru uz general creat după o formulă specială pentru lubrifierea 
tuturor tipurilor de garnituri. Soluția nu lasă urme de grăsime. 
Protejează garniturile mașinii împotriva înghețului, îmbătrânirii și fisurilor, 
redând elasticitatea garniturilor îmbătrânite. 
Acționează cu rezultate foarte bune în doar câteva secunde.
• Cantitate soluție: 400 ml
• Cod articol: 020125



JOLIE® Șervețele umede pentru utilizări multiple

• îndepărtează toate urmele de praf, chiar și cele mai vechi
• lasă un miros proaspăt și nu rămân pete pe suprafețele șterse
• îmbibate cu soluții cu o puternică capacitate de curățare
• ambalate într-un pachet special, cu închidere ermetică, care împiedică 

uscarea șervețelelor în timp
•    Cantitate: 72 buc/pachet
•    Cod articol: 020149

JOLIE® Servețele umede pentru suprafețe din piele

• îndepărtează toate urmele de praf, chiar și cele mai vechi
• recondiționează pielea oferindu-i elasticitate și strălucire
• previn zgârierea și absorb mirosurile neplăcute
• lasă un miros proaspăt și nu rămân pete pe suprafețele șterse
•    Cantitate: 25 buc/pachet
•    Cod articol: 020145

JOLIE® Servețele umede pentru suprafețe din plastic

• curăță eficient suprafețele din plastic ale mașinii
• protejează suprafețele de acțiunea dăunătoare a soarelui
• previn îmbătrânirea bordului mașinii
• lasă un miros proaspăt și nu rămân pete pe suprafețele șterse
•    Cantitate: 25 buc/pachet
•    Cod articol: 020146

JOLIE® Servețele umede pentru suprafețe din sticlă
 
• ideale pentru curățarea geamurilor, oglinzilor și farurilor
• îndepărtează rapid praful, petele de ulei și insectele
• previn aburirea
• lasă un miros proaspăt și nu rămân pete pe suprafețele șterse
•    Cantitate: 25 buc/pachet
•    Cod articol: 020147

 JOLIE® Șervețele pentru curățare și întreținere auto

JOLIE® Servețele umede pentru suprafețe textile
 
• curăță eficient tapițeriille textile ale mașinii dar și mochetele din interiorul 

autoturismelor
• curăță în profunzime și înviorează culoare
• lasă un miros proaspăt și nu rămân pete pe suprafețele șterse
•    Cantitate: 25 buc/pachet
•    Cod articol: 020148
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 JOLIE® Accesorii îngrijire autoturism

JOLIE® Lavetă din piele ecologică pentru utilizări generale

• Lavetă de dimensiuni mari, din material de calitate cu o mare capaci-
tate de absorbție
• Cod articol: 020143

JOLIE® Lavetă din piele naturală pentru utilizări generale

• Lavetă super absorbantă din piele naturală
• Usucă orice suprafață rapid și ușor
• Nu lasă scame și este foarte rezistentă la acțiunea soluțiilor de spălare
• Cod articol: 020144

JOLIE® Lavetă din microfibre pentru suprafețe din sticlă

• Lavetă din microfibre pentru utilizări în interior și pentru suprafețe din sticlă
• 80% poliester, 20% poliamide
• Cod articol: 020142
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 QUIXX® Soluții pentru îngrijirea suprafețelor auto
Quixx® 7 în 1

• Un singur produs , 4 Funcții, 7 Suprafețe
• Îngrijirea și modernizarea automobilelor în regim DYI
• Un produs “Multi-Funcțional” care restaurează, recondiționează, protejează și 
sigilează aproape toate suprafețele interioare și exterioare ale unui automobil 
• Aplicare rapidă și facilă
• Pentru suprafețe vopsite, cauciuc, plastic, vinyl, piele, metal și faruri.
• Protecție îndelungată datorită tehnologiei 3D-PolyGrid
• Kit-ul este completat cu 3 bureți pentru aplicarea soluției și o lavetă de calitate 
superioară
CONȚINUT: 500 ml soluție, 3 bureți pentru aplicare, o lavetă
CURĂȚĂ: Suprafețe vopsite, Jante, Interior, Plastic, Piele, Vinyl, Metal, 
Insecte, Cauciuc/Anvelope

Cod articol: 10106
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Quixx® 9 în 1

• Un singur produs “Multi-Funcțional” care curăță aproape toate suprafețele 
interioare și exterioare ale unei mașini.
• Curățare ușoară și rapidă.
• Îndepărtează cu ușurință praful, murdăria, insectele, seva copacilor, dejecțiile 
păsărilor, nicotina etc.
• Curățitor puternic și delicat cu suprafețele pe care se aplică.
• Utilizează tehnologia Hydrophilic Cleaning (HCT) și nu lasă nici un fel de urmă.
• Kit-ul este completat cu 3 bureți pentru aplicarea soluției și o lavetă de calitate 
superioară.
CONȚINUT: 500 ml soluție, 3 bureți pentru aplicare, o lavetă
Ceară pentru vopsea, Restaurează anvelopele, Protejează suprafețele interioare, 
Restaurează suprafețele din plastic, Recondiționează pielea
Protejează suprafețele din metal, Etanșează farurile

Cod  articol: 10108
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QUIXX® 3 în 1

•  Un produs “Multi-Funcțional” care lustruiește aproape toate suprafețele 
interioare și exterioare ale unei mașini.
•  Sigur de utilizat pentru toate suprafețele vopsite, din plastic sau metal.
•  Restaurează toate suprafețele erodate sau mate de pe vopsea, plastic și metal.
•  Aplicare rapidă și ușoară.
•  Rezultatul este o lucire sclipitoare asemănătoare vehiculelor din showroom.
•  Nu afectează mediul înconjurător datorită tehnologiei High-Tech-Formula.
•  Utilizează tehnologia Tri-Gloss (TGT), pentru o strălucire îndelungată.
•  Kit-ul este completat cu 3 bureți pentru aplicarea soluției și o lavetă de calitate 
superioară
CONȚINUT: 500 ml soluție, 3 bureți pentru aplicare, o lavetă
Polish PENTRU VOPSEA - pentru toate tipurile de vopsea de mașină
Polish PENTRU PLASTIC - pentru renovarea luciului suprafețelor din plastic
Polish PENTRU METAL - pentru curățarea și protejarea suprafețelor din metal

Cod articol: 10104

Quixx® Reparații suprafețe auto - soluții și sisteme pentru polish

QUIXX® Kit pentru îndepărtarea zgârieturilor de pe suprafețele 
metalice vopsite
sistem pentru reparații în 2 pași ale zgârieturilor de mică, medie și mare adâncime

• Produsul numărul 1 în lume pentru repararea zgârieturilor
• Efecte garantate de tehnologia PDT (Tehnologia Deformării Plastice)
• Primul produs pentru îndepărtarea zgârieturilor cu certificare TUV
• Oferă rezultate excelente și în cazul zgârieturilor profunde
• Reduce costul reparațiilor
• Aplicabil pentru orice tip de vopsea 
• Producători de renume ca BMW și MINI recomandă calitatea QUIXX

CONȚINUT: 1 tub Quixx pentru reparații (1) - 25 gr, 1 tub Quixx pentru finisare (2) 
- 25 gr, 2 pânze pentru polișare, 4 hârtii abrazive (șmirghel)

Cod articol: 10054

QUIXX® Pastă concentrată pentru îndepărtarea zgârieturilor de pe 
suprafețele metalice vopsite
pastă pentru repararea zgârieturilor de adâncime mică și medie

• Produs inovativ pentru repararea zgârieturilor medii și ușoare
• Îndepărtează cu ușurință urmele de vopsea străină
• Primul produs pentru îndepărtarea zgârieturilor cu certificare TUV
• Oferă rezultate excelente cu o aplicare ușoară și rapidă
• Reduce costul reparațiilor
• Aplicabil pentru orice tip de vopsea 
• Efecte garantate de tehnologia PDT (Tehnologia Deformării Plastice)
CONȚINUT: 1 tub Quixx pentru reparații (1) - 10 gr, 1 lavetă pentru polișare

Cod articol: 10060
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Quixx® Reparații suprafețe auto - soluții și sisteme pentru polish
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QUIXX® Kit pentru îndepărtarea zgârieturilor de pe materialele 
acrilice și plexiglas ( by Xerapol)
sistem pentru reparațiile zgârieturilor de pe suprafețele acrilice și din plastic

• Îndepărtează rapid și cu ușurință zgârieturile de pe suprafețele din acril sau 
plastic ale autoturismelor, motocicletelor, mobilei etc.
• Produsul numărul 1 în lume pentru repararea zgârieturilor de pe acest tip de 
suprafețe
• Primul produs pentru îndepărtarea zgârieturilor cu certificare TUV
• Oferă rezultate excelente cu o aplicare ușoară și rapidă
• Reduce costul reparațiilor
• Efecte garantate de tehnologia PDT (Tehnologia Deformării Plastice)

CONȚINUT: 1 tub Quixx pentru reparații (1) - 50 gr, 1 lavetă pentru polișare, 
2 hârtii abrazive (șmirghel)

Cod articol: 10141

QUIXX® Pix pentru îndepărtarea zgârieturilor de pe suprafețele 
metalice vopsite
pastă pentru repararea zgârieturilor de mare adâncime 

• Pasta transparentă din interiorul pixului oferă rezultate profesionale
• Repară zgârieturile foarte adânci, ciobiturile și crăpăturile generate de pietre și 
care nu pot fi reparate de celelalte paste corectoare
• Protejează împotriva coroziunilor și oxidării
• Vârful pixului ajută la aplicarea cu exactitate a pastei corectoare
• Reduce costul reparațiilor
• Aplicabil pentru orice tip de vopsea 
• Timp foarte scurt de uscare

CONȚINUT: 1 tub Quixx pentru reparații (1) - 12 ml

Cod articol: 10145

QUIXX® Kit pentru reparația și întreținerea farurilor
pastă pentru polișul și etanșarea farurilor

1. Polișarea farurilor
• Îndepărtează suprafețele îngălbenite și mate dar și zgârieturile de pe faruri, 
rezultând astfel lentile curate care să asigure o lumină perfectă în timpul condusului.
• Efecte garantate de tehnologia PDT (Tehnologia Deformării Plastice)
• Reduce costul reparațiilor
2. Etanșarea farurilor
• Oferă un strat protector de durată
• Crește rezistența la zgârieturi și îngălbenire
CONȚINUT: 1 tub pentru polișul farurilor - 50 gr, 1 tub pentru etanșarea farurilor 
- 30 ml, 4 lavete pentru polișare, 12 hărtii abrazive (șmirghel), cauciuc pentru 
hărtiile abrazive

Cod articol: 10143
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Quixx® Reparații suprafețe auto - soluții și sisteme pentru polish
QUIXX® Kit pentru îndepărtarea zgârieturilor de pe suprefețele din sticlă
sistem pentru reparații în 2 pași ale zgârieturilor de mică și medie adâncime de 
pe suprafețele din sticlă

• Sistem din două componente
1) High-Tech Diamond Polish îndepartează zgârieturile
2) Diamond „Fine-Polish“ lustruieşte pentru un luciu ridicat
• Vizualizare mai bună pentru condusul în siguranţă
• Reduce abraziunea lamelelor ştergătoarelor
• Se poate folosi pentru geamurile maşinii, smartphone, ceas, mobilă
din sticlă etc.
• Aplicarea este uşoară şi eficientă
• Economisiţi bani: reparaţi în loc să înlocuiţi
• Rezultate profesionale mulţumită DPT
(„DIAMOND-POLISHING-TECHNOLOGY“)
• Se poate folosi pentru 30-40 aplicări
• Kit All-Inclusive
CONȚINUT: o seringă Repair No. 1 (0,5 g), o seringă Finish No. 2
(0,5 g), o tijă pentru lustruit, 6 benzi pentru lustruire, manual de
instrucţiuni

Cod articol: 10173

QUIXX® Kit pentru restaurarea jantelor

• Înlătură zgârieturi de medie și mică adâncime de pe jantele de aluminiu afectate 
• Reparații rapide cu efecte profesioniste
• Ajută la menținerea valorii mașinii și ecomomisirea datorată evitării 

schimbării jantelor
• Proprietăți puternice de sigilare pentru a proteja suprafețele tratate.
• Kitul contine toate elementele necesare reparațiilor

Cod articol: 10208

QUIXX® Kit pentru restaurarea suprafețelor metalice
sistem în 3 pași pentru repararea și restaurarea suprafețelor metalice mate sau lucioase

a. Suprafețe metalice lucioase: kitul ajută la obținere unor suprafețe strălu-
citoare pentru obiecte din  materiale precum aurul, argintul, platina, cromul, 
inoxul , aluminiul, alama și multe altele.
b. Suprafețe metalice mate: Kitul restaurează suprafețele metalice mate sau 
șterse.
• Îndepărtează urmele specifice de utilizare, zgârieturi mici, petele de rugină, 

straturile de oxid și urmele de frecare.
• Kitul conține o substanta de polisare concentrata și accesorii profesionale 

pentru aplicarea acesteia. 
• Proprietăți puternice de sigilare pentru a proteja suprafețele tratate.
• Utilizarea rapidă și ușoară.

Cod articol: 10206
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Quixx® Reparații suprafețe auto - soluții și sisteme pentru polish

QUIXX® Pastă pentru lustruirea suprafețelor metalice
pastă 3 în 1: curăță, polișează și etanșează într-un singur pas

• Pastă de polișare concentrată pentru un efect profesional
• Oferă un luciu radiant suprafețelor cromate, din aluminiu, magneziu, alamă, 
cupru, nichel, oțel inoxidabil
• Îndepărtează oxidarea, coroziunea, smoala, praful, etc.
• Etanșează eficient suprafețele metalice, protejează împotriva reoxidării și 
recontaminării și oferă un luciu de durată
• Aplicare rapidă și ușoară

CONȚINUT: 1 tub Quixx pentru reparații (1) - 95 gr

Cod articol: 10064

QUIXX® Kit pentru repararea parbrizului

• Poate fi utilizat pentru orice tip de parbriz auto.
• Inlătură defecțiuni minore cum ar fi ciobiturile provocate de pietre.
• Stabilizează și sigilează zona afectată.
• Împiedică răspîndirea ulterioară a crăpăturilor.
• Aplicare ușoară și rapidă.
• Efectul reparațiilor este virtual invisibil.
• Oferă rezultate superioare față de produse similare din piață.
• Are la bază o rășină durabilă, produsă în Germania. 

Cod articol: 10210

Quixx® Reparații suprafețe auto 

QUIXX® Kit pentru pentru reparat și îndreptat caroserii auto

• Kit profesional adaptat pentru utilizare DIY.
• Înlatură îndoiturile/cutele fără a afecta calitatea vopselei.
• Poate fi utilizat pentru majoritatea îndoiturilor de pe caroseriile auto.
• Se aplică rapid și cu ușurință.
• Dezvoltat și utilizat de mecanici profesioniști.
• Kitul conține toate unelte necesare procesului de raparații.

Cod articol: 10205
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SONAX® Soluție universală pentru întreținerea suprafețelor interioare

• Curăță în profunzime murdăria de pe suprafețele interioare din plastic, de pe 
tapițeria scaunelor, parasolare și alte suprafețe interioare
• Împrospătează și lasă un miros plăcut
• Îndepărtează și previne apariția mucegaiului
• Cantitate soluție: 500 ml
• Cod articol: 321200

SONAX® Soluție pentru întreținera suprafețelor din plastic

• Curăță și protejează toate suprefețele interioare din plastic
• Are un efect de respingere a prafului, anti-static
• Are un efect strălucitor și lasă un miros proaspăt
• Fără silicon
• Cantitate soluție: 500 ml
• Cod articol: 358241 - Lămâie verde
• Cod articol: 364241 - Ocean Fresh

SONAX® Soluție pentru întreținerea suprafețelor din sticlă

• Curăță și protejează toate suprefețele interioare și exterioare din sticlă.
• În exterior soluția funcționează eficient împotriva insectelor, uleiului, sili-
conului și depozitelor generate de fumul de eșapament.
• În interiorul vehiculului, soluția îndepărtează rapid petele de grăsime și rezid-
uuri de nicotină.
• Fără fosfați.
• Cantitate soluție: 500 ml
• Cod articol: 338400

 SONAX® Soluții pentru curățare interior auto

SONAX® STAR Soluție pentru întreținerea suprafețelor din sticlă

• Curăță și protejează toate suprefețele interioare și exterioare din sticlă. 
• În exterior soluția funcționează eficient împotriva insectelor, uleiului, sili-
conului și depozitelor generate de fumul de eșapament.
• În interiorul vehiculului, soluția îndepărtează rapid petele de grăsime și rezid-
uuri de nicotină. 
• Cantitate soluție: 750 ml
• Cod articol: 234400

SONAX® STAR Soluție pentru întreținerea suprafețelor din plastic

• Curăță și întreține toate componentele din plastic din interiorul mașini. 
• Are efect antistatic și hidrofug.
• Soluția este potrivită, în special, pentru suprafețe din plastic mat dar și pentru 
suprafețe din lemn.
• Fără silicon și fără solvenți.
• Cantitate soluție: 750 ml
• Cod articol: 249400
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SONAX® Soluție pentru întreținere tapițeriei din piele

• Loțiune pentru o curățare delicată și îngrijirea tapițeriilor auto din piele sau 
a altor suprafețe din piele fină
• Restaurează culoarea și mirosul natural al pielii. Redă textura naturală a 
pielii și împiedică crăparea acesteia.
• Îndepărtează fără efort murdăria, uleiurile sau unsoarea
• Cantitate soluție: 250 ml
• Cod articol: 291141

SONAX® Soluție spray pentru întreținerea instalației de aer condiționat

• Curăță eficient și rapid instalația de aer condiționat de bacterii, mucegai  și 
alte micro-organisme și vă protejează de reacții alergice
• Îndepărtează mirosurile neplăcute
• Aplicare ușoară și efect rapid, mașina putând fi reutilizată după 15 min
• Cantitate soluție: 150 ml
• Cod articol: 323400 - Lămâie verde
           323600 - Ocean Fresh
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SONAX® Soluție spray cu spumă pentru întreținerea tapițeriei textile

• Spumă cu efect puternic pentru îndepărtarea celor mai profunde pete de pe 
carpete auto, tapițeria scaunelor, mochetelor interioare și altor suprafețe textile
• Pătrunde adânc în fibrele textile, restaurează culoarea fără a lăsa pete
• Împrospătează și lasă un miros curat după utilizare
• Cantitate soluție: 400 ml
• Cod articol: 306200

SONAX® Soluție pentru neutralizarea mirosurilor neplăcute

• Elimină, nu doar acoperă, mirosul cauzat de țigară, animale sau alte mirosuri 
neplăcute din autoturism sau din locuințe
• Utilizabil pe tapițerii textile, scaune, carpete, încălțăminte, perdele, 
îmbrăcăminte dar și ca odorizant pentru apartamente, birouri, etc.
• Cantitate soluție: 500 ml
• Cod articol: 292241



SONAX® EXTREME Soluție de parbriz gata de utilizare

Solutie de parbriz gata de utilizare pentru curatarea parbrizului
masinii pe durata sezonului cald.
Soluție de curățare foarte eficientă pentru parbriz și faruri. 
Nanoparticulele inovatoare imbunătățesc în mod semnificativ
viteza de curățare. Peliculele incomode cauzate de petrol, 
funingine, silicon, insecte și alte murdării de pe asfalt sunt 
îndepărtate de pe parbriz mai repede și chiar mai bine. 
Conține glicerină pentru a menține suplețea cauciucului și 
pentru a proteja lamelele ștergătoarelor împotriva frecării. 
Nu provoacă fisuri și pete pe proiectoarele farurilor. 
Este potrivă pentru farurile XENON de înaltă calitate și 
proiectoarele din plastic cu fibră de sticlă

• Cod articol: 272405 - 4 litri

SONAX® Soluție de parbriz gata de utilizare

Oferă o viziune clară în câteva secunde, fără urme sau pete.
Nu afectează stratul de vopsea, cauciucul sau materialele plastice.
Nu provoacă fisuri sau pete pe farurile anti-orbire. Adecvat pentru 
duze fan. Îndepărtează insectele, uleiul și petele de silicon. 
Ideal pentru farurile XENON de înaltă calitate și proiectoarele
din plastic cu fibră de sticlă. 
Conține glicerină pentru a menține suplețea cauciucului și pentru a proteja lamelele 
ștergătoarelor împotriva frecării. 

• Cod articol: 260441 - 4 litri
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SONAX® Șampon concentrat

• Șampon concentrat pentru spălarea manuală a autoturismului. Fără fosfați
• Acționează rapid și eficient împotriva mizeriei de pe șosele
• Utilizabil pentru curățarea tuturor suprafețelor vopsite: metal, sticlă, plastic, 
cauciuc, precum și teracotă, porțelan și suprafețe emailate
• Cantitate soluție: 1000 ml
• Cod articol: 314300

 SONAX® Soluții pentru curățare exterior auto

SONAX® STAR Soluție pentru îndepărtarea insectelor

• Îndepărtează eficient și fără eforturi insectele de pe suprafețe din sticlă, vopsite, 
cromate sau din plastic
• Datorită compoziției soluția înmoaie și curăță chiar și insectele uscate, fără a 
ataca suprafețele pe care se află
• Fără solvenți
• Cantitate soluție: 750 ml
• Cod articol: 233400
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SONAX® Soluție pentru curățarea suprafețelor vopsite

• Curăță suprafețele vopsite standard sau metalic, fără luciu, ușor zgăriate și 
puternic erodate
• Restaurează culoarea originală a vopselei
• Îndepărtează zgârieturile ușoare, reziduurile de murdărie și petele de smoală
• Cod articol: 302100 - 250 ml
            302200 - 500 ml

SONAX® Polish

• Polish pentru îndepărtarea zgârieturilor ușoare și restaurarea vopselei mate
• Ușor de aplicat, curăță și restaurează culorile, iar apoi protejeează suprafețele 
pe care a fost aplicată
• Conține ceară Carnauba care asigură o protecție îndelungată
• Cantitate soluție: 250 ml
• Cod articol: 300100

SONAX® Soluție spray pentru îndepărtarea smoalei

• Îndepărtează eficient și fără eforturi smoala și petele de ulei, dar și petele foarte 
profunde
• Curăță independent, nu necesită frecare
• Poate fi pulverizat în orice unghi
• Cantitate soluție: 300 ml
• Cod articol: 334200

SONAX® Soluție spray pentru îndepărtarea sevei copacilor

• Îndepărtează eficient și fără eforturi seva copacilor, rezidurile păsărilor, și alte 
materii organice de pe sprafețe vopsite, din sticlă, cromate și din plastic
• Chiar și farurile XENON de înaltă calitate sau cele anti-orbire pot fi tratate 
fără probleme
• Cantitate soluție: 100 ml
• Cod articol: 390100

SONAX® Șampon cu ceară

• Șampon concentrat pentru spălarea manuală a autoturismului. Fără fosfați
• Acționează rapid și protejează vopseaua după spălare
• Mizeria este dizolvată eficient iar ceara acoperă vopseaua cu un strat protector, 
care oferă strălucire și conservare
• Cantitate soluție: 500 ml
• Cod articol: 313200
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SONAX® Polish&Wax NanoPro

• Polish de culoare cu ceară naturală Carnauba pentru toate vopselele standard 
și metalice. 
• Pigmenții de culoare acoperă și cele mai mici zgârieturi, oferind culorilor  
strălucire puternică și un luciu care durează luni întregi. 
• Oferă protecție excepțională pe termen lung. 
• Curăță, lustruiește și protejează într-o singură operație. 
• Cantitate soluție: 500 ml
• Cod articol: 296000 - Alb
           296100 - Negru
           296200 - Albastru
           296300 - Gri/Argintiu
           296400 - Roșu

SONAX® XTREME BRILLIANT Soluție cu ceară
• Soluție rapidă pentru îngrijirea și protecția vopselei
• Curăță ușor și bine suprafețele murdare, fără să lase zgârieturi. 
• Îmbunătățește finisajul vopselei și îi conferă o suprafață netedă, catifelată cu 
o strălucire profundă. 
• Cantitate soluție: 750 ml
• Cod articol: 287400

SONAX® Color Wax Ceară pentru culoarea neagră

• Ceară pentru vopsea care conține pigmenți de culoare și ceară, dar fără 
agenți de lustruire. 
• Protejează toate vopselele solide și metalice negre și aproape noi. 
• Zgârieturile minore și defectele sunt acoperite de pigmenți de culoare neagră 
• Lasă în urma aplicării o culoare neagră bogată și oferă un luciu ridicat 
strălucitor, oferă  protecție și rezistență la intemperii. 
• Cantitate soluție: 500 ml
• Cod articol: 298200

SONAX® Metalic High Gloss Polish pentru vopsea metalizată

• Produs dezvoltat special pentru vopselele metalice.
• Curăță, lustruiește și sigilează ușor vopseaua.
• Cearele naturale de înaltă calitate - cum ar fi ceara Carnauba - oferă protecție 
pe termen lung împotriva intemperiilor.

• Cantitate soluție: 500 ml
• Cod articol: 317200
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SONAX® XTREME Soluție pentru curățarea și întreținerea jantelor

• Soluție fără acid pentru curățarea jantelor din aliaj ușor sau din oțel
• Îndepărtează cele mai profunde murdării de pe jantele cromate
• În ciuda acțiunii blânde soluția redă aspectul inițial al jantelor
• Fără efecte secundare asupra jantelor și șuruburilor
• Cantitate soluție: 750 ml
• Cod articol: 230400

SONAX® Soluție spray pentru curățarea și întreținerea pneurilor

• Soluția oferă o imagine de cauciuc nou și o strălucire de durată
• Aplicarea regulată pe cauciucuri ajută la prelungirea duratei de viață a acestora, 
prevenind crăparea, decolorarea și îmbătrânirea prematură
• Utilizabil pentru toată gama de cauciucuri
• Foarte ușor de aplicat
• Cantitate soluție: 400 ml
• Cod articol: 235300

SONAX® STAR Soluție pentru curățarea și întreținerea jantelor

• Soluție puternică pentru curățarea jantelor.
• Îdepărtează rapid și eficient murdăria persistentă. 
• Conține acid.
• Cantitate soluție: 750 ml
• Cod articol: 227400

SONAX® Ceară lichidă

• Ceară de înaltă calitate ideală pentru sigilarea suprafețelor vopsite
• Protejează și menține calitatea originală a vospelei standard sau metalizată 
• Intensifică culoarea și îmbunătățește strălucirea vopselei
• Nu conține abrazivi
• Cod articol: 301100 - 250 ml
                  301200 - 500 ml

SONAX® Ceară cu acțiune rapidă

• Etanșator rapid pentru vopsea care oferă strălucire și protejează timp îndelungat
• Sigilează vopseaua și dă un aspect lcuios, fără dungi
• Ideal de folosit pentru mașini proaspăt vopsite
• Utilizabil și pentru protejarea componentelor din plastic și cauciuc
• Cantitate soluție: 500 ml
• Cod articol: 288200
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SONAX® Soluție pentru protejarea și întreținerea cauciucului

• Curăță și protejează componentele din cauciuc ale mașinii
• Aplicarea regulată pe cauciuc ajută la prelungirea duratei de viață a acestuia, 
prevenind crăparea, decolorarea și îmbătrânirea prematură
• Utilizabil pentru toată gama de cauciucuri, inclusiv pneuri și covorașe
• Foarte ușor de aplicat. Împrospătează culoarea
• Cantitate soluție: 300 ml
• Cod articol: 340200

SONAX® Soluție spray pentru curățarea și întreținerea pneurilor

• Curăță, întreține și protejează anvelopele auto într-o singură operație. 
• Restabilește strălucirea profundă și culoarea bogată a anvelopelor uzate de 
vreme. 
• Menține cauciucul suplu și protejează împotriva fragilității.
• Cantitate soluție: 400 ml
• Cod articol: 435300

SONAX® Soluție pentru întreținerea suprafețelor din plastic

• Curăță și protejează componentele din cauciuc ale mașinii
• Aplicarea regulată pe cauciuc ajută la prelungirea duratei de viață a acestuia, 
prevenind crăparea, decolorarea și îmbătrânirea prematură
• Utilizabil pentru toată gama de cauciucuri, inclusiv pneuri și covorașe
• Foarte ușor de aplicat. Împrospătează culoarea
• Cantitate soluție: 300 ml
• Cod articol: 409100

SONAX®Kit pentru reparația și întreținerea farurilor

• Set pentru refacerea manuală, eficientă a farurilor din plastic îngălbenit și mat.
• Ușor de utilizat, stratul gaben și zgârieturile fine sunt îndepărtate în doar două trepte 
• Pasul final este sigilarea pe termen lung a suprafețelor tratate, care sunt apoi 
protejate durabil împotriva efectelor mediului înconjurăto.
• După aplicare se restabilește claritatea inițială a farului. Pe lângă aspectul 
frumos al farurilor și o îmbunătățire a valorii pentru întregul vehicul, eficiența 
luminoasă îmbunătățită asigură o mai mare siguranță la condus.
• Pentru 2 aplicații pe 2 faruri.
• Cod articol: 405941

SONAX® Pastă abrazivă

• Netezeste zgarieturile si petele dure de pe vopselele standard. 
• Șterge straturile de vopsea deteriorată și îndepărtează stratul de vopsea în exces. 
• Îndepărtează de pe vopsea petele corodate cauzate de excremente de păsări, 
insecte și seva copacilor.
• Fără silicon.
• Cantitate soluție: 75 ml
• Cod articol: 320100
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 SONAX® Șervețele pentru curățare și întreținere auto

SONAX® Servețele umede pentru suprafețe din piele

• recondiționează pielea oferindu-i elasticitate și strălucire
• previn zgârierea și absorb mirosurile neplăcute
• lasă un miros proaspăt și nu rămân pete pe suprafețele șterse
•    Cantitate: 10 buc/pachet
•    Cod articol: 415600

SONAX® Servețele umede pentru suprafețe din plastic, cu efect lucios

• curăță eficient suprafețele din plastic ale mașinii, dar și suprafețe din lem 
sau cauciuc, lăsând o suprafața lucioasă

• protejează suprafețele de acțiunea dăunătoare a soarelui
• previn îmbătrânirea bordului mașinii
• lasă un miros proaspăt și nu rămân pete pe suprafețele șterse
•    Cantitate: 10 buc/pachet
•    Cod articol: 415100

JOLIE® Servețele umede pentru suprafețe din sticlă
 
• ideale pentru curățarea geamurilor, oglinzilor și farurilor
• îndepărtează rapid praful, petele de ulei și insectele
• previn aburirea
• lasă un miros proaspăt și nu rămân pete pe suprafețele șterse
•    Cantitate: 10 buc/pachet
•    Cod articol: 415000

JOLIE® Servețele umede universale pentru suprafețe interioare
 
• curăță eficient toate suprafețele interioare ale mașinii: tapițeriille textile, 

tapițerii din piele și bord.
• lasă un miros proaspăt și nu rămân pete pe suprafețele șterse
•    Cantitate: 10 buc/pachet
•    Cod articol: 415900

SONAX® Servețele umede pentru suprafețe din plastic, cu efect mat

• curăță eficient suprafețele din plastic ale mașinii, dar și suprafețe din lem 
sau cauciuc, lăsând o suprafață mată

• protejează suprafețele de acțiunea dăunătoare a soarelui
• previn îmbătrânirea bordului mașinii
• lasă un miros proaspăt și nu rămân pete pe suprafețele șterse
•    Cantitate: 10 buc/pachet
•    Cod articol: 415800
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SONAX®  Soluții profesionale pentru îngrijire interior auto

SONAX	PROFILINE	Soluție	pentru	curățarea	suprafețelor	din	plastic

Curăță	și	protejează	suprafețele	din	plastic	în	interiorul	vehiculului.	Sunt	
potrivite	în	special	pentru	vehiculele	cu	fitinguri	structurate	mat.	Reduce	
încărcarea	electrostatică	 și	 produce	o	 suprafață	 strălucitoare,	 cu	efect	
antistatic	și	de	protecție	împotriva	depunerilor	de	praf.

Cod	articol:	286300	-	1	L

SONAX	PROFILINE	Multistar
Solutie	 cu	 aplicare	 universala,	 fara	NTA.	Contine	 fosfati.	 Combinatia	
de	 agenti	 activi	 de	 suprafata	 asigura	 o	 putere	mare	 de	 curatare	 dar	
si	o	foarte	buna	toleranta	la	orice	tip	de	materiale.	Se	poate	utiliza	cu	
efecte	remarcabile	pe	toate	suprafetele	interioare	si	exterioare	ale	
autovehiculelor.

• Cod	articol:	627405	-	1	litru

SONAX	PROFILINE	Soluție	pentru	întreținerea	suprafețelor	din	plastic
Îmbunătățește	culorile,	oferă	strălucire	și	elimină	petele	și	zgârieturile	de	
suprafață.	 Conservă	 toate	 materialele	 plastice	 din	 interiorul	 vehiculului.
Oferă	protecție	componentelor	din	plastic	ale	blocului	motor.	Fara	solventi.	
Ușor	de	aplicat	 imediat	după	spălarea	motorului.	Poate	 fi	 aplicat	 și	 pe	
suprafețele	din	plastic	de	pe	exteriorul	vehiculului.

Cod	articol:	205405	-	1	L

SONAX	PROFILINE	Aerosol	cu	spumă	pentru	uz	general

Spuma	activa	pentru	diverse	suprafețe	precum	sticlă,	vopsea,	cauci-
uc	și	materiale	plastice.	Îndepărtează	reziduurile,	uleiul,	grăsimea,	
siliconul,	nicotina	și	insectele.	Este	potrivit	si	pentru	plexiglas.

Cod	articol:	274300	-	400	ML



SONAX	PROFILINE	Soluție	pentru	curățarea	suprafețelor	din	piele
Curăță	eficient	toate	tipurilor	de	piele	netedă.	Acționează	rapid,	cu	efect	
intens.	 Îndepărtează	chiar	și	murdăria	persistentă,	cum	ar	fi	grăsimea,	
fără	a	ataca	pielea.	Recipientul	este	dotat	cu	un	sistem	de	aspersie	a	
spumei	care	permite	o	aplicare	foarte	ușoară	și	o	dozare	eficientă.	Potrivit	
pentru	orice	piele	netedă,	pentru	suprafețe	din	piele	perforată	și	scaune	
cu	încălzire.	Nu	utilizați	pe	piele	de	anilină,	nubuck,	velour	sau	suede.

Cod	articol:	281300	-	1L	/	33.8	FL	OZ

SONAX	PROFILINE	Soluție	pentru	întreținerea	suprafețelor	din	piele
Restaurează	strălucirea	originală.	 Ingredientele	active,	hidratante	hrănesc	
pielea,	 mențin	 permeabilitatea	 și	 prelungesc	 durata	 de	 viață	 a	 tapițeriei.	
Componentele	UV	protejează	pielea	împotriva	decolorării	atunci	când	sunt	
expuse	 la	 lumina	soarelui.	Datorită	adăugării	de	antioxidanți,	deteriorarea	
naturală	a	pielii	 datorată	 îmbătrânirii	 este	oprită.	Suprafața	 tratată	are	un	
efect	hidrofob	și	formează	o	barieră	de	protecție	împotriva	murdăriei,	apei,	
scurgerilor,	etc.	Potrivit	pentru	orice	piele	netedă,	pentru	suprafețele	din	piele	
perforată	și	scaunele	cu	încălzire.	Nu	utilizați	pe	piele	de	anilină,	nubuck,	
velour	sau	suede.

Cod	articol:	282300	-	1L	/	33.8	FL	OZ
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SONAX	PROFILINE	Aerosol	cu	spumă	pentru	întreținerea	tapițeriei	din	piele
Special	conceput	pentru	curățarea	și	întreținerea	armăturilor	interioare,	
scaunelor	auto,	mobilierului	 și	altor	componente	din	piele	netedă.	 În-
depărtează	murdăria,	uleiul	și	grăsimea	și,	în	același	timp,	ține	pielea	
extrem	de	suplă,	fără	a	o	face	alunecoasă.	Ceara	de	albine	din	interior	
oferă	o	rezistență	excepțională	la	apă.	Nu	conține	coloranți	-	deci	este	
potrivit	pentru	piele	de	orice	culoare.	Ideal	pentru	vehicule	cu	încălzire	
în	scaunel	și	pentru	suprafețe	din	piele	perforată.	
Cu	parfum	de	tapițerie	din	piele	și	protecție	UV.	Fără	silicon.

Cod	articol:	289300	-	400	ML
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SONAX	PROFILINE	Soluție	pentru	curățarea	suprafețelor	din	plastic
Soluție	 pentru	 îngrijirea	 plasticului	 	 pentru	 experții	 profesioniști	 în	
întreținerea	autoturismului.	 Îmbunătățește	culorile,	 lasă	o	strălucire	
subtilă	și	acoperă	petele	și	zgârieturile.	
Protejează	 toate	 materialele	 plastice	 din	 interiorul	 vehiculului.	
Protecție	optimă	pentru	compartimentul	motorului.	Fără	solvenți.	
Ușor	de	aplicat,	imediat	după	spălarea	motorului.	Poate	fi	aplicat	
și	pe	exteriorul	vehiculului.

Cod	articol:	205405	-	1	L

SONAX	PROFILINE	Soluție	pentru	întreținererea	suprafețelor	exterioare	din	plastic
Gel	de	 îngrijire,	 foarte	economic,	pentru	 toate	componentele	plastice	
nevopsite	exterioare.	
Oferă	 strălucire	 suprafețelor	 și	 intensifică	 intensitatea	 culorilor.	
Suprafețele	 tratate	 sunt	 sigilate	 și	 primesc	 conservare	 de	 lungă	
durată.	Transparent.	Fără	silicon.

Cod	articol:	210300	-	1	L

SONAX	PROFILINE	Soluție	pentru	îngrijirea	pneurilor
Oferă	 luciu	 și	 protejează	 toate	 tipurile	 de	 anvelope.	Restaurează	
culoarea	 anvelopelor	 învechite	 și	 asigură	 o	 strălucire	 de	 durată.	
Protejează	cauciucul	si-l	mentine	suplu.	Extrem	de	ușor	de	aplicat:	
Asigură	protecți	pentru	o	perioadă	de	câteva	săptămâni.

Cod	articol:	235500	-	5	L
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SONAX®  Soluții profesionale pentru îngrijire exterior auto

SONAX	PROFILINE	Multistar

Solutie	 cu	 aplicare	 universala,	 fara	NTA.	Contine	 fosfati.	 Combinatia	
de	 agenti	 activi	 de	 suprafata	 asigura	 o	 putere	mare	 de	 curatare	 dar	
si	o	foarte	buna	toleranta	la	orice	tip	de	materiale.	Se	poate	utiliza	cu	
efecte	remarcabile	pe	toate	suprafetele	interioare	si	exterioare	ale	
autovehiculelor.

• Cod	articol:	627405	-	1	litru



SONAX	PROFILINE	Soluție	pentru	îngrijirea	suprafețelor	din	cauciuc

Soluția	perfectă	pentru	întreținerea	și	îmbunătățirea	pneurilor	auto,	
garniturilor	de	etanșare,	covorașelor	de	picioare	și	altor	suprafețe	
din	cauciuc.	Curăță,	revigorează	culorile	și	le	face	să	arate	la	fel	de	
bine	ca	și	noi,	păstrează	cauciucul	suplu	și	non-lipicios,	împiedică	
înghețarea	garniturilor	de	etanșare	în	timpul	iernii.	

Cod	articol:	340505	-	5	L
Cod	articol:	340800	-	60	L
Cod	articol:	340905	-	200	L

SONAX®  Soluții profesionale pentru întreținerea farurilor

SONAX	PROFILINE	Soluție	abrazivă	pentru	polish	faruri
Pastă	abrazivă	specială	pentru	refacerea	farurilor	din	plastic	afectate	
de	pete	de	culoare	galbenă.	Îndepărtează	zgârieturile	de	mică	și	medie	
adâncime,	redând	suprafețelor	afectate	claritatea	inițială.		Se	aplică	cu	
ajutorul	mașinii	de	polishat,	atât	pe	farurile	din	 față	cât	și	pe	cele	de	
semnalizare	din	spate.

Cod	articol:	276141	-	250	ML

SONAX	PROFILINE	Kit	pentru	reparația	și	întreținerea	farurilor	
Set	pentru	refacerea	profesională	a	farurilor	îngălbenite	și	mătuite.	
După	 aplicare	 se	 restabilește	 claritatea	 originală	 a	 farurilor	 și	 se	
îmbunătățește	semnificativ	 luminozitatea	acestora.	Componentele	
setului	sunt	în	cantități	suficiente	pentru	aproximativ	20	de	aplicații.

Cod	articol:	405741
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Foarte	alacalina	aceasta	solutie	curata	si	indeparteaza	fara	efort	
uleiurile	si	mizeriile	unsuroase	de	pe	pereti,	podele	si	diferite	parti	
ale	instalatiei.	Ideal	pentru	spalarea	pompelor	de	benzina	si	pentru	
spalarea	motorului.	Nu	contine	solventi.

• Cod	articol:	607600	-	25	litri
• Cod	articol:	607705	-	25	litri
• Cod	articol:	607800	-	60	litri

SONAX	Engine	&	Cold	Cleaner

Raport diluare   

1:1 pana la 1:10

44
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SONAX®  Soluții profesionale pentru polish

O	pastă	foarte	abrazivă,	pentru	șlefuirea	straturilor	de	vopsea	extrem	
de	erodate.	Netezeste	zgarieturle	si	readuce	vopseaua	matuita	la	cele	
mai	inalte	standarde.	Nu	contine	silicon.	

Cod	articol:	320141	-	250	ML
Cod	articol:	320300	-	1	L

66

22

Grad de abraziune

Grad de strălucire

Pastă	 abrazivă	 pentru	 prelucrarea	 mașini	 de	 polishat	 orbitale,	 pentru	
șlefuirea	straturilor	de	vopsea	zgâriate.		Inlatura	urmele	lasate	de	hartie	
abraziva	cu	granulatie	de	pana	la	P1500.	Îndepărtează	zgârieturile	adânci	
dar	și	coroziunea	cauzată	de	dejectțiile	pasărilor,	de	 insecte	și	de	seva	
copacilor.	Fără	silicon	și	cu	un	nivel	scăzut	de	praf.

Cod	articol:	245141	-	250	ML
Cod	articol:	245300	-	1	L

SONAX	PROFILINE	Soluție	abrazivă	ExCut	05-05

55 Grad de abraziune

Grad de strălucire55

Pastă	 fin	 abrazivă	 ideală	 pentru	 restaurarea	 vopselurilor	 îmbătrânite.	
Abraziune	mare		cu	efect	de	strălucire	mediu.	Inlatura	urmele	lasate	de	
hartie	abraziva	cu	granulatie	de	pana	la	P1500.	Fără	ceară	și	silicon.
 
Cod	articol:	319141	-	250	ML
Cod	articol:	319300	-	1	L

SONAX	PROFILINE	Soluție	abrazivă	FS	05-04

55 Grad de abraziune

Grad de strălucire44

SONAX	PROFILINE	Soluție	abrazivă	SPO	04-03
Pastă	mediu	abrazivă	ideală	pentru	inlaturarea	defectelor	dupa	aplicatiile	
de	restaurare.	Revitalizeaza	culoriile,	inlatura	zgarieturile.	Poate	fi	aplicata	
si	manual	dar	este	destinata	pentru	lucrari	cu	aparatul	de	lustruit.	Inlatura	
urmele	 lasate	de	hartie	abraziva	cu	granulatie	de	pana	 la	P2000.	Fără	
ceară	și	silicon.

Cod	articol:	285300	-	1	L

Grad de strălucire33

Grad de abraziune44

SONAX	PROFILINE	Soluție	abrazivă	SP	06-02
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SONAX	PROFILINE	Soluție	abrazivă	EX	04-06
Pastă	 abrazivă	 pentru	 prelucrarea	 mașini	 de	 polishat	 orbitale.	
Ofera	 inlaturarea	optima	a	zgarieturilor,	un	luciu	 impresionant	si	
o	 restaurare	excelenta	a	 culorilor.	Totul	 intr-un	 singur	pas,	 si	 la	
rezultate	ce	 rivalizeaza	cu	masinile	 rotative,	pentru	un	 rezultate	
fara	holograme.	Inlatura	urmele	lasate	de	hartie	abraziva	cu	granulatie	
de	pana	la	P2000.	Fara	silicon	si	cu	praf	redus.

Cod	articol:	242141	-	250	ML
Cod	articol:	242300	-	1	L
Cod	articol:	242500	-	5	L

Grad de strălucire66

Grad de abraziune44

SONAX	PROFILINE	Soluție	abrazivă	NP	03-06
Pastă	 fin	 abrazivă,	 cu	 nano	 particule	 utilizată	 pentru	 redarea	 stralu-
cirii	 vopselurilor	noi	 sau	usor	afectate.	 Ideal	de	utilizat	după	o	 lustruire	
abrazivă.	Inlatura	urmele	lasate	de	hartie	abraziva	cu	granulatie	de	pana	
la	P2500.	Chiar	si	vopselurile	ceramice	pot	fi	polishate,	in	mod	profesional	
si	fara	holograme.	Nu	contine	ceara	sau	silicon.
 
Cod	articol:	208141	-	250	ML
Cod	articol:	208300	-	1	L
Cod	articol:	208500	-	5	L

Grad de strălucire66

Grad de abraziune33

SONAX	PROFILINE	Soluție	abrazivă	HP	01-06
Lustruire	pe	baza	de	silicon	pentru	vopsea	usor	zgâriata	si	matuita	si	
vopsea	metalica.	
Se	 aplica	 usor	 inclusiv	 manual,	 curata	 si	 improspateaza	 culorile	 si				
protejeaza	suprafetele	tratate.	Ceara	de	Carnauba	asigura	o	protectie	
de	durata,	oferind	un	luciu	profund.

Cod	articol:	300300	-	1	L	 	 	 	 	 	

Grad de strălucire66

Grad de abraziune11
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SONAX	PROFILINE	Soluție	abrazivă	pentru	polish	suprafețe	din	sticlă
Pastă	abrazivă	specială	cu	conținut	de	ceroxid.	Perfectă	pentru	îndepărtarea	
chimico-mecanică	a	zgârieturilor	de	mică	adâncime,	a	suprafețelor	mâtuite	și	
a	gravurilor	de	pe	parbrize	și	de	pe	ferestrele	laterale	din	sticlă.		Se	aplică	cu	
ajutorul	mașinii	de	polișat.

Cod	articol:	273141	-	250	ML
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SONAX®  Soluții profesionale pentru corecția și protejarea vopselei

48

Souție	cu	acțiune	rapidă	și	cu	o	calitate	remarcabilă	în	finisarea	su-
prafețelor	vopsite.	Îndepărtează	zgârieturile	și	incluziunile	reultate	
în	urma	revopsiri	sau	din	vopsirea	originală	din	fabrică.	Lasă	semne	
minime	de	 tratament	și	nu	 lasă	 reziduuri	de	 lustruire.	Ușor	de	 fo-
losit.	Grad	ridicat	de	abraziune,	fără	silicon	și	cu	un	nivel	scăzut	de	
praf
 
Cod	articol:	246141	-	250	ML
Cod	articol:	246300	-					1	L
Cod	articol:	246500	-					5	L

SONAX	PROFILINE	CUTMAX	Soluție	abrazivă	pentru	corecție

66 Grad de abraziune

Grad de strălucire33

Souție	 inovativă	 cu	 efect	 abraziv	 intens,	 pentru	 corecția	 rapidă	 a	
defectelor	de	vopsire,	cum	ar	fi	ocluzia	prafului,	scurgereile	de	vop-
sea	și	marcajele	de	șlefuire	reuzultate	în	urma	revopsirii.	Grad	de	
abraziune	 ridicat,	 cu	 un	 grad	 de	 strălucire	 bun,	 cu	 caracteristică	
de	 ștergere	 excepțională.	 Ideal	 pentru	 lustruirea	 suprafețelor	 șle-
fuite.	Îndepărtează	șanțurile	de	șlefuire	realizate	cu	hârtie	abrazivă	
P1500.	Fără	silicon. 

Cod	articol:	225141	-	250	ML
Cod	articol:	225300	-					1	L
Cod	articol:	225500	-					5	L

SONAX	PROFILINE	CUT&FINISH	Soluție	abrazivă	pentru	corecție

55 Grad de abraziune

Grad de strălucire55

Souție	inovativă,	pentru	corecția	rapidă	a	defectelor	de	vopsire,	cum	
ar	 fi	ocluzia	prafului,	 scurgereile	de	vopsea	și	marcajele	de	șlefuire	
reuzultate	în	urma	revopsirii.	Doar	într-un	singur	pas	ofera	inlaturarea	
optima	a	zgarieturilor,	un	luciu	impresionant	si	o	restaurare	excelenta	
a	culorilor	Fără	silicon. 

Cod	articol:	224141	-	250	ML
Cod	articol:	224300	-					1	L
Cod	articol:	224500	-					5	L

SONAX	PROFILINE	CUT&FINISH	Soluție	abrazivă	pentru	corecție

Grad de strălucire66

Grad de abraziune44



Sigilează	și	conservă	toate	suprafețele	vopsite	noi	dar	și	cele	care	în	
prealabil	au	fost	lustruite.	Protejează	împotriva	fenomenelor	climatice,	
oferind	un	stract	protector	fin	și	cu	o	strălucire	 impresionantă.	Soluția	
ideală	pentru	mașinile	de	show-room.		Aplicare	rapidă	și	ușoară.	Conține	
ceară	Carnauba.
 
Cod	articol:	288405	-	1	L
Cod	articol:	288500	-	5	L

SONAX	PROFILINE	Soluție	cu	ceară	pentru	conservare	SpeedProtect

66

22 Protecție

Finețe

Sigilează	și	conservă	toate	suprafețele	vopsite	noi	dar	și	cele	care	în	
prealabil	au	fost	lustruite.	Protejează	împotriva	fenomenelor	climatice,	
oferind	 un	 stract	 protector	 fin	 și	 strălucitor.	 Fara	 substanțe	 abrazive.	
Conține	ceară	Carnauba.
 
Cod	articol:	280300	-	1	L

SONAX	PROFILINE	Soluție	cu	ceară	pentru	conservare	HW	02-04

44

22 Protecție

Finețe
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Aerosol	fără	ceară	pentru	etanșarea	suprafețelor	vopsite.	Asigură	o	pro-
tecție	hibridă	de	până	la	6	luni	datorită	Net	ProtectionTechnology.	Oferă	
refacerea	 intensă	 a	 culorilor	 și	 un	 efect	 excelent	 hidrofug.	Aderența	
prafului,	murdăriei	și	insectelor	este	redusă,	facilitând	astfel	curățarea.
 
Cod	articol:	223300	-	340	ML

SONAX	PROFILINE	PolymerNetShield	Aerosol	pentru	protecția	vopselei

33

33 Protecție

Finețe

Prima	etapă	de	etanșare	a	conceptului	CC36	pentru	sigilarea	pe	termen	
lung	a	lucrărilor	de	vopsire.	Recipient	mai	mare	pentru	utilizări	multiple.	
Fără	Fluor.	Se	aplică	cu	bureții	de	aplicație	de	la	SONAX	PROFILINE	
Ceramic	Coating	CC36	Service	Pack	1	-	236741.	
 
Cod	articol:	236141	-	250	ML

SONAX	PROFILINE	Ceramic	Coatinc	CC36	Basecoat	1

48



5150

A	doua	etapă	de	etanșare	a	conceptului	CC36	pentru	sigilarea	pe	ter-
men	lung	a	lucrărilor	de	vopsire.	Recipient	mai	mare	pentru	utilizări	mul-
tiple.	Fără	Fluor.	Se	aplică	cu	bureții	de	aplicație	de	la	SONAX	PROFIL-
INE	Ceramic	Coating	CC36	Service	Pack	2	-	236841.	
 
Cod	articol:	236241	-	210	ML

SONAX	PROFILINE	Ceramic	Coatinc	CC36	Glosscoat	2

Bureți	de	aplicare	pentru	prima	etapă	de	etanșare	a	conceptului	CC36	
pentru	sigilarea	pe	termen	lung	a	lucrărilor	de	vopsire.	Setul	conține	6	
bureți	de	aplicare	și	6	lavete	din	microfibre.
 
Cod	articol:	236741

SONAX	PROFILINE	Ceramic	Coatinc	CC36	Service	Pack	1

Bureți	de	aplicare	pentru	a	doua	etapă	de	etanșare	a	conceptului	CC36	
pentru	sigilarea	pe	termen	lung	a	lucrărilor	de	vopsire.	Setul	conține	6	
bureți	de	aplicare	și	6	lavete	din	microfibre.
 
Cod	articol:	236841

SONAX	PROFILINE	Ceramic	Coatinc	CC36	Service	Pack	2

Kit	pentru	protecția	suprafețelor	vopsite,	pe	termen	lung,	bazat	pe	tehnologie	
Nano,	pentru	utilizatori	profesioniști.	Protejează	vopselele	standard,	metalice	
și	rezistente	la	zgârieturi,	cu	un	strat	de	luciu	ridicat,	transparent	și	extrem	de	
dur,	realizat	din	nanoparticule	silicioase.	Îmbunătățește	intens	culorile,	are	un	
efect	de	respingere	a	murdăriei	și	oferă	un	efect	de	lotus	durabil.	În	funcție	
de	starea	vopselei,	acoperirea	ceramică	SONAX	PROFILINE	CC36	oferă	
protecție	și	strălucire	care	durează	până	la	36	de	luni.
 
Cod	articol:	236941

SONAX	PROFILINE	Ceramic	Coating	CC36

33 Finețe

66 Protecție



SONAX®  Accesorii profesionale pentru îngrijire auto

SONAX	ACCESORII	Bureți	pentru	polish

SONAX Burete gri pentru polish 
Soft Finish

- anti holograme -
Cod	art.:	493641	-						200	mm
Cod	art.:	493241	-						160	mm
Burete	super-moale,	cu	granulație	fină	pentru	mașina	
de	polish	rotativă.	
Sistem	de	prindere	cu	scai	de	tip	velcro,	ce	permite	
o	schimbare	rapida	a	buretilor.

SONAX Burete verde pentru polish
- mediu-

Cod	art.:	493600	-						200	mm
Cod	art.:	493000	-						160	mm
Cod	art.:	493541	-								80	mm

Burete	mediu-dur,	cu	granulație	fină	pentru	mașina	
de	polish	rotativă.	
Sistem	de	prindere	cu	scai	de	tip	velcro,	ce	permite	
o	schimbare	rapida	a	buretilor.

SONAX Burete roșu pentru polish
- dur abraziv-

Cod	art.:	493741	-						200	mm
Cod	art.:	493100	-						160	mm
Cod	art.:	493700	-								80	mm

Burete	dur,	cu	granulație	fină	pentru	polish-ul	vopselei	
zgâriate	și	îmbătrânite,	cu	mașina	de	polish	rotattivă.
Sistem	de	prindere	cu	scai	de	tip	velcro,	ce	permite	o	
schimbare	rapida	a	buretilor.

SONAX Disc din blană de miel 
pentru polish

Cod	art.:	493141	-						130	mm
Cod	art.:	493800	-								80	mm
Disc	din	blana	de	miel	autentica	ce	se	potriveste	tuturor	
talerelor	cu	diametrul	de	125	mm.	
Restaureaza	vopseaua	oxidata	sau	matuita	cu	mare	
usurinta	 fara	 a	 genera	 caldura,	 precum	 buretii	 din	
spuma	clasici.

51

Solvent	special	pentru	îndepărtarea	eficientă	a	filmelor	de	grăsimi	și	ulei	
de	 pe	 suprafețele	 de	 vopsire.	 Pregătește	 vopseaua	 pentru	 aplicarea	
sigilantului	de	 lungă	durată	SONAX	Nano	Paint	Protect.	 Ideal	pentru	
obținerea	celor	mai	bune	rezultate	în	urma	lustruirii	 fără	hologramă	și	
pentru	degresarea	suprafețelor	înaintea	revopsirii.
  
Cod	articol:	237300	-	400	ML

SONAX	PROFILINE	PREPARE	Aerosol	pentru	curățarea	vopselei
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SONAX Burete roșu pentru 
polish Dual Action

- abraziv -

Cod	art.:	493400	-						143	mm

Burete	abraziv	cu	pori	mai	fini	pentru	polish	abraziv	
si	pentru	vopseluri	zgariate	si	imbatranite.
Durata	de	serviciu	ridicata	datorita	bunei	ventilari	si	
racirii	speciale	de	la	centru.	
Capacitatea	mare	de	absorbtie	a	buretelui	previne	
imprastierea	polishului.
Sistem	de	prindere	cu	scai	de	tip	velcro,	ce	permite	
o	schimbare	rapida	a	buretilor.

SONAX Burete galben pentru 
polish Dual Action

- mediu -

Cod	art.:	493341	-						143	mm

Burete	moale	cu	pori	mari	pentru	polish	fin	si	pentru	
finisare	impreuna	cu	masina	de	polish	orbitala.	
Durata	de	serviciu	 ridicata	datorita	bunei	ventilari	 si	
racirii	speciale	de	la	centru.	
Capacitatea	mare	 de	 absorbtie	 a	 buretelui	 previne	
imprastierea	polishului.
Sistem	de	prindere	cu	scai	de	tip	velcro,	ce	permite	o	
schimbare	rapida	a	buretilor.

SONAX Burete pentru 
polish sticlă/parbriz

- set 2 buc -

Cod	art.:	493300	-						127	mm

Burete	de	înaltă	calitate	special	pentru	ploishul	
suprafețelor	din	sticlă	cu	mașina	de	polishat.

SONAX Taler 125mm 
pentru mașină rotativă

- abraziv -

Cod	art.:	493200	-						125	mm

Taler	cu	Velcro	pentru	sustinerea	buretilor	de	polish	
pentru	masini	 de	 polishat	 cu	 filet	M14.	 Buretii	 de	
polishat	 sau	 piele	 de	miel	 cu	 diametrul	 minim	 de	
130	mm.
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SONAX	ACCESORII	Bureți	pentru	polish



SONAX	ACCESORII	Pentru	curățarea	și	întreținerea	interiorului	autoturismului

53

SONAX® Lavetă pentru suprafețe interioare și sticlă

• Lavetă ultra-fină din micro-fibre pentru o ștergere fără dungi, pete și scame
• Umeziți-o pentru curățare sau folosiți-o uscată pentru ștergere sau polișare
• Utilizarea pe suprafețe textile se face utilizând agenți speciali de curățare
• Dimensiuni (mm): 400 x 400
• Cod articol: 416500

SONAX® Lavetă din microfibre pentru tapițerie textilă & piele

• Lavetă de înaltă calitate din microfibră, pentru curățarea tapițerie textile și piele. 
• Îndepărtează murdăria fără a lăsa scame. 
• Se utilizează împreună cu substanțele de curățare SONAX pentru interior, 
tapițerie și suprafețe din piele.
• Compoziția materialului: 85% poliester, 15% poliamidă.
• Dimensiuni (mm): 127 x 30 x 227
• Cod articol: 416800

SONAX® Burete din microfibre pentru suprafețe din plastic

• Accesoriu de aplicare a produselor pentru îngrijirea suprafețelor din plastic, 
în interiorul vehiculului. 
 Cu design ergonomic pentru o manipulare ușoară și pentru a ajunge chiar și în 
locuri dificil de accesat.
• Dimensiuni (mm): 162 x 30 x 190
• Cod articol: 417200

SONAX® Perie pentru tapițerie textilă & piele

• Perie ergonomică pentru curățarea uscată și umedă a tqapițeriei textile dar și
• Ideal de utilizat în combinație cu produsele SONAX pentru tapițerii textile și 
din piele.
• Dimensiuni (mm): 61 x 45 x 195
• Cod articol: 416741

SONAX® Perie specială pentru înlăturarea părului

• Prevăzută cu peri din cauciuc moale, care colectează minuțios toată blana 
animalelor.
• Dimensiuni (mm): 91 x 54 x 201
• Cod articol: 491400
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SONAX® Lavetă absorbantă

• Lavetă rezistentă pentru uscarea după spălarea suprafețelor vopsite, cromate 
sau din sticlă
• Moale, ușor de mânuit și foarte absorbantă
• Asigură o ștergere fără dungi, pete și scame
• Utilizabilă și pentru curățarea tapițeriilor, huselor pentru scaune și altor materiale
• Dimensiuni (mm): 530 x 430
• Cod articol: 419200

SONAX® Burete universal

• Burete cu capacitate mare de absorbție și 2 suprafețe distincte
• Partea gri este mai moale și este utilizată pentru aplicații generale de curățare
• Partea albă are o suprafață mai dură și este utilizată pentru îndepărtarea mur-
dăriei mai profunde
• Utilizabilă și pentru curățarea tapițeriilor, huselor pentru scaune și altor materiale
• Cod articol: 428000

SONAX® Lamelă flexibilă pentru îndepărtarea apei

• Lamelă din silicon pentru o îndepărtare rapidă și ușoară a apei
• Se mulează pe formele autoturismului și nu zgârie suprafețele pe care le curăță
• Cod articol: 417400

SONAX	ACCESORII	Pentru	curățarea	și	întreținerea	exteriorului	autoturismului

SONAX®  Burete din microfibre pentru spălat

• Buretele foarte mare pentru spălarea exterioară a vehiculului. Cu două su-
prafețe diferite. Suprafața lungă confecționată din fibre foarte absorbante, ab-
soarbe multă apaă și șampon. Partea netedă facilitează eliminarea murdăriei 
persistente.
• Dimensiuni (mm): 142 x 82 x 280
• Cod articol: 428100

SONAX® Lavetă absorbantă din microfibre pentru uscarea vehiculului

• Accesoriul ideal pentru economisirea timpului, uscarea ușoară a vehiculului.
• Cu colțuri rotunjite și margini cusute, această lavetă de microfibră este extrem 
de densă și lungă, având o greutate netă de 600g/m²
• Poate absorbi cca. de 10 ori greutatea proprie în apă.
• Dimensiuni (mm): 280 x 67 x 310
• Cod articol: 450800
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SONAX® Lavetă din piele sintetică

• Lavetă de dimensiuni mari, din material de înaltă calitate cu o mare capacitate 
de absorbție
• Foarte rezistentă la uzură și uleiuri, carburanți sau soluții de curățare 
• Recomandată și pentru uz casnic sau pentru spălarea geamurilor
• Dimensiuni (mm): 430 x 320
• Cod articol: 417700

SONAX® Lavetă pentru suprafețe exterioare

• Ideal de utilizat pentru finisarea suprafețelor după spălare și uscare
• Suprafața ultra-absorbantă absoarbe rezidurile de ceară și poliș, lăsând o 
suprafață strălucitoare
• Cele mai bune rezultate se obțin folosind laveta uscată
• Dimensiuni (mm): 400 x 400
• Cod articol: 416200 - o bucată
            416241 - set 2 bucăți

SONAX® Bilă pentru polishare

• Bilă ergonomică pentru polish
• Ușurează procesul și îmbunătățește rezultatele
• Cod articol: 417341

SONAX Perie pentru jante din aliaj

• Se	utilizează	împreună	cu	toate	substanțele	de	curățare	a	jantei	
SONAX.	Ideală	pentru	îndepărtarea	murdărie	persistente	din	locuri	
greu	accesibile.

Cod	articol:	417541

SONAX® Set 3 lavete ultrafine din microfibre pentru suprafețe vopsite

• Lavete profesionale pentru cele mai înalte cerințe în ceea ce privește îngrijirea 
lucrărilor de vopsire, chiar și pe suprafețe sensibile. 
• Fără reziduuri, fără zgârieturi de ștergere. 
•  Extrem de moi și absorbante. 
•  Cu colțuri rotunjite și margini întoarse.

• Cod articol: 450700
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SONAX	ACCESORII	Pentru	curățarea	și	întreținerea	exteriorului	autoturismului

SONAX Bidon cu 
pulverizator 0,5 litri

Cod	articol:	499700

SONAX Bidon cu pulverizator 
pentru produse pe bază de 

solvenți, 1,25 litri

Cod	articol:	496941

SONAX Bidon cu pulverizator 
pentru produse acide și 

alcaline, 1,5 litri

Cod	articol:	496900

SONAX Burete universal pentru aplicare soluții și lustruire

• Ideal pentru aplicarea soluțiilor pe exteriorul mașinii, prevăzut cu două fețe, 
una albă întârită pentru polish și ceară, iar cealaltă galbenă, moale pentru soluții 
de îngrijire a suprafețelor din plastic. 

Cod	articol:	417300

SONAX Burete moale pentru aplicarea soluțiilor set 2 bucăți

• Accesoriu	super	moale	pentru	aplicarea	și	distribuirea	cu	ușurință	
a	cearelor,	a	produselor	de	etanșare	și	a	loțiunilor.	Se	potrivește	per-
fect	în	mână,	este	flexibil	și,	astfel,	atinge	chiar	și	cele	mai	mici	fisuri	
și	adâncituri.	Se	poate	spăla	la	mașina	de	spălat	și,	prin	urmare,	este	
potrivit	pentru	utilizare	multiplă.

Cod	articol:	417641

SONAX Lavete pentru polish, set 15 buc

• Lavete	pentru	lustruire,	pufoase	și	moi,	de	înaltă	calitate.	
• Nu	lasă	zgârieturi.	Structura	pânzei	garantează	că	produsele	de	
îngrijire	a	vopselelor	sunt	utilizate	pe	deplin.	
• Rezistente	la	solvenți.

Cod	articol:	422200
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SONAX Dozator pentru 
pastele abrazive 

 

Cod	articol:	496241

SONAX Pâlnie pentru 
golirea canistrelor de 5 

și 10 litri

Cod	articol:	497200

SONAX Robinet din 
plastic pentru canistra 

de 5 litri

Cod	articol:	497341

SONAX Robinet din 
plastic pentru canistra 

de 10 litri

Cod	articol:	497741

SONAX Robinet din 
plastic pentru canistrele 

de 25 și 60 litri

Cod	articol:	497300

SONAX Robinet din 
plastic pentru butoaiele 

de 60 și 200 litri

Cod	articol:	497000
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SONAX Cană pentru 
dozare, 1 litru

Cod	articol:	498200

SONAX TORNADOR Pistol 
pentru aspirație cu bidon

Cod	articol:	416941

SONAX Suport de perete 
pentru golirea canistrelor 

de 5 litri

Cod	articol:	496200



 SONAX® Aditivi
SONAX® DIESEL SYSTEM CLEANER Aditiv pentru motorină

• Aditiv creat special pentru a elimina depunerile nocive din intregul sistem 
diesel și pentru a-l pastra curat.
• Agentii anti-oxidanți proactivi neutralizeaza apa condensata acida și protejeaza 
impotriva coroziunii și formarii de ceara.
• Permite o ardere optima, imbunatațește fiabilitatea motorului, reduce emisiile 
de gaze și economisește combustibil.
• Potrivit pentru toate motoarele Diesel.
• Cantitate aditivi: 250 ml
• Cod articol: 518100

SONAX® COMMON RAIL DIESEL  Aditiv pentru motorină

• Aditiv creat special pentru prevenirea depunerilor daunatoare provocate de 
coroziune și uzura in sistemele Diesel, in special pe deschiderile de duza și 
ghidajele supapei.
• Agenții anti-oxidanti avansați și bactericizi imbunatațesc capacitatile de 
lubrifiere ale combustibilului diesel și prelungesc durata de viata a motorului.
• Imbunatațește injecția și pulverizarea diesel, reducand astfel consumul de 
combustibil.
• Dezvoltat special pentru sistemele Diesel Common Rail.
• Cantitate aditivi: 250 ml
• Cod articol: 521100

SONAX® FUEL SYSTEM CLEANER   Aditiv pentru benzină

• Agentul de curatare elimina depozitele daunatoare din intreg sistemul de 
combustibil si il pastreaza curat.
• Acest aditiv curata camera de combustie, carburatoarele, supapele de admisie, 
capetele cilindrilor si varfurile pistonului.
• Neutralizeaza apa acida condensata si astfel protejeaza impotriva coroziunii.
• Reduce pornirea grea, bataile și suieratul, restabileste puterea pierduta a 
motorului si minimizeaza emisiile de gaze de esapament.
• Sigur pentru toate componentele sistemului de combustibil, senzori de oxigen 
si convertoare catalitice
• Poate fi utilizat cu toate tipurile de benzina.
• Cantitate aditivi: 250 ml
• Cod articol: 515100

SONAX® LEAD ADD    Aditiv pentru benzină

• Asigură efectul lubrifiant al plumbului, permițând acestor motoare să 
funcționeze pe benzină fără plumb fără probleme.
• Acest aditiv lubrifiază scaunele supapelor și le protejează împotriva uzurii, 
asigură o performanță optimă a motorului și previne în mod eficient deteriorarea 
motorului.
• Poate fi utilizat cu toate tipurile de benzina.
• Cantitate aditivi: 250 ml
• Cod articol: 512141
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SONAX® OCTANE POWER Aditiv pentru benzină

• Aditiv creat special pentru a mari cifra octanica a combustibililor cu plumb și 
fara plumb cu pana la 4 unitati.
• Ofera protectie impotriva recesiunii scaunelor supapei și asigura arderea 
completa a combustibilului.
• Sigur pentru toate componentele sistemului de combustibil.
• Cantitate aditivi: 250 ml
• Cod articol: 514100

SONAX® FUEL INJECTION & CARBURETOR Aditiv pentru 
benzină și motorină

• Aditiv creat special pentru a indeparta reziduurile nocive din injectoarele de 
combustibil și carburatoare.
• Curata injectoarele, carburatoarele, supapele, bujiile si intregul sistem de 
combustibil.
• Lubrifiaza pompa, regulatorul de combustibil si injectoarele si protejeaza 
impotriva coroziunii.
• Permite o dozare exacta a injectiei, precum si o combustie optima, reducand 
astfel consumul de combustibil.
• Poate fi utilizat cu toate tipurile de combustibil.
• Cantitate aditivi: 250 ml
• Cod articol: 519100

SONAX® OIL ENHANCER Aditiv pentru ulei

• Aditiv creat special pentru a a reduce frecarea si abraziunea in sistemul motor.
• Asigura o pelicula de lubrifiere extrem de rezistenta pe toate suprafetele de 
frecare si alunecare, mentine vascozitatea uleiului stabil si mentine presiunea 
uleiului chiar si la temperaturi ridicate.
• Reduce uzura motorului, mareste netezirea motorului si reduce semnificativ 
consumul de combustibil si ulei.
• Potrivit pentru benzina si motoare diesel.
• Cantitate aditivi: 250 ml
• Cod articol: 516100

SONAX® SMOKE REDUCER  Aditiv pentru ulei

• Aditiv creat special pentru prevenirea arderii excesiva a uleiului și a scurgerilor de ulei.
• Formula foarte vascoasa regenereaza garniturile de etansare ale motorului, 
etanseaza scurgerile dintre partile mobile ale motorului uzate, atenueaza 
zgomotele motorului și a supapelor, imbunatateste compresia și reduce consumul 
de ulei.
• RStabilizeaza pelicula de ulei, previne formarea de namol si lac si reduce 
astfel fumul de evacuare.
• Potrivit pentru benzina si motoare diesel.
• Cantitate aditivi: 250 ml
• Cod articol: 517100
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SONAX® Aerosol cu ceară

• Aerosol cu ceară rezistentă la apă dulce și sărată.
• Produce un film de ceară care protejează în permanență toate piesele metalice 
împotriva ruginii și a coroziunii. 
• Oferă o protecție foarte bună și pe timp de iarnă 
• Poate fi folosit și ca protecție împotriva graffiti-urilor. 
• Poate fi pulverizat cu susul în jos.
• Cantitate soluție: 400 ml
• Cod articol: 485300

SONAX® Engine Aerosol pentru protecția blocului motor

• Soluție cu luciu ridicat pentru etanșarea și protejarea blocului motor, a pieselor 
de asamblare, furtunurilor și cablului de aprindere 
• Protejează împotriva murdăriei și umezelii. 
• Formează un strat de protecție complet transparent, rezistent la substanțe 
chimice, îmbătrânire și intemperii.
• Cantitate soluție: 300 ml
• Cod articol: 330200

SONAX® Soluție pentru etanșarea radiatorului

• Soluție cu acțiune rapidă pentru etanșarea celor mai fine fisuri și găuri din 
radiatoare și furtunuri. 
• Nu afectează materialele plastice, garniturile și metalele. 
• Funcționează împreună cu toatetipurile de antigel obișnuite. 
• Cantitate soluție: 250 ml
• Cod articol: 442141

SONAX® Engine Aerosol pentru contactele electrice

• Soluție special ă, cu evaporare extrem de rapidă, pentru curățarea contactelor 
electrice, a conexiunilor de priză și a altor componente electrice. 
• Îndepărtează murdăria, uleiul, reziduurile de silicon și oxidările din toate 
zonele de contact. 
• Lasă un strat de protecție împotriva coroziunii. asigurând fluxul de curent 
fără avarii și este compatibil cu materiale plastice. 
• Poate fi pulverizat cu susul în jos.
• Prevăzut cu Easy Spray: sistemu dublu de pulverizare pentru aplicații extinse 
și exacte, fără schimb de duze.
• Cantitate soluție: 400 ml
• Cod articol: 460300

SONAX®  Soluții tehnice pentru întreținerea autoturismului
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SONAX® SX90 Plus

• Soluția ideală pentru orice tip de activitat: auto, hobby, gospodărie, muncă și 
atelier: ușurează desfacerea pieselor ruginite sau blocate (ex. Piulițe, șuruburi și 
întrerupătoare) și protejează împotriva recorodării. 
• Ajută cilindrii, role, arcurile și șinele metalice metalice să funcționeze fără 
probleme. 
• Elimină zgomotele ferestrelor, ușilor și balamalelor. 
• Protejează, lubrifiază și păstrează părțile electrice și ale motoarelor, ale 
ceasurilor, ale aparatelor de uz casnic și ale instrumentelor de grădinărit. 
•  Potrivit pentru curățarea și îngrijirea armelor, echipamentelor de precizie și a 
mașinilor. 
• Curăță, protejează și lubrifiază lanțurile și pinioanele bicicletelor și 
motociclete. 
• Poate fi utilizat ca spray de contact pentru sistemele de aprindere.
•  Elimină umezeala, menține contactele electronice curate și previne curenții de 
scurgere. 
•  Îndepărtează gudronul, reziduurile adezive și etichetele de preț.
•  Prevăzut cu Easy Spray: sistemu dublu de pulverizare pentru aplicații 
extinse și exacte, fără schimb de duze.
• Cantitate soluție: 400 ml
• Cod articol: 474400

SONAX® Aerosol pentru îndepărtarea reziduurilor adezive

• Solvent special pentru îndepărtarea rapidă și fără resturi a reziduurilor adezive 
și etichetelor de hârtie adezivă. 
• Poate fi utilizat în siguranță pe toate suprafețele dure, de ex. g. vopsea, metal, 
sticlă, materiale plastice, porțelan și lemn. 
• Poate fi pulverizat cu susul în jos. 
• Prevăzut cu Easy Spray: sistemu dublu de pulverizare pentru aplicații extinse 
și exacte, fără schimb de duze.
• Cantitate soluție: 400 ml
• Cod articol: 477300
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SONAX® Aerosol pentru îndepărtarea ruginii

• Soluție pentru dizolvarea ruginii. 
• Induce fisuri fine în structura ruginii, permițând pătrunderea substanței active 
mai adânc. Lasă un strat de protecție transparent, care protejează metalul 
împotriva coroziunii. Nu are miros. 
• Prevăzut cu Easy Spray: sistemu dublu de pulverizare pentru aplicații extinse 
și exacte, fără schimb de duze.
• Cantitate soluție: 400 ml
• Cod articol: 472300



6362

SONAX® Soluție pentru întreținerea motorului

• Curăță rapid și în totalitate uleiul și grăsimea din componentele motoarelor, 
precum carburatoare, injectoare, etc.
• Soluția are o capacitate de infiltrare remarcabilă, ceea ce îi permite să ajungă 
chiar și în cele mai inaccesibile locuri. 
• Fără fosfași și fără solvenți.
• Cantitate soluție: 500 ml
• Cod articol: 543200

SONAX® Pastă de montare și de sigilare a sistemului de evacuare

• Asigură montarea și fixarea rapidă și ușoară de noi componente pe sistemul de 
evacuare. Acest lucru face ca conectoarele de conectare să fie absolut intinse. 
• Fără azbest și extrem de rezistentă la căldură.
• Cantitate soluție: 170 ml
• Cod articol: 552000

SONAX® Pastă de reparare a sistemului de evacuare

• Etanșează rapid și de durată mici fisuri, găuri și scurgeri în sistemul de 
evacuare. 
• Fără azbest și extrem de rezistentă la căldură.
• Cantitate soluție: 200 ml
• Cod articol: 553100

SONAX® Kit de reparare a sistemului de evacuare

• Setul este format din pastă de reparație și o bandă specială din fibră de sticlă 
rezistentă la temperaturi ridicate. 
• Etanșează rapid și de durată fisuri, găuri și scurgeri mai mari în sistemul de 
evacuare.
• Fără azbest și extrem de rezistentă la căldură.
• Cantitate soluție: 200 gr
• Cod articol: 553141

SONAX® Aerosol pentru întreținerea sistemelor de frânare

• Soluție specială, de înaltă performanță pentru întreținerea și repararea frânelor, 
a ambreiajului și a pieselor motorului. 
• Îndepărtează rapid praful de frână, roate depozitele de ulei, grăsime și silicon și 
incrustările, fără a lăsa reziduuri. 
• Nu conține acetonă și aromate. 
• Poate fi pulverizat cu susul în jos. 
•  Prevăzut cu Easy Spray: sistemu dublu de pulverizare pentru aplicații 
extinse și exacte, fără schimb de duze.
• Cantitate soluție: 400 ml
• Cod articol: 483300
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SONAX	SX	Power	Clean

Solutie	pentru	etapa	de	pre-spalare,	cu	aplicare	
universala,	fara	NTA.	Contine	fosfati.	Combinatia	
de	agenti	activi	de	suprafata	asigura	o	putere	mare	de	
curatare	dar	si	o	 foarte	buna	 toleranta	 la	orice	 tip	de	
materiale.	Se	poate	utiliza	cu	efecte	remarcabile	
pe	 toate	 suprafetele	 interioare	 si	 exterioare	 ale	
autovehiculelor.

• Cod	articol:	627505	-			5	litri
• Cod	articol:	627600	-	10	litri
• Cod	articol:	627705	-	25	litri
• Cod	articol:	627800	-	60	litri
• Cod	articol:	627900	-	200	litri

SONAX	SX	Multi	Star

Solutie	 alcalina	 pentru	 etapa	 de	 pre-spalare.	
Indeparteaza	 rapid	 si	 complet	 pete	 de	 ulei	 si	
grasime,	 insecte	si	pulberea	lasata	de	placutele	
de	frana.	Nu	contine	fosfati.

• Cod	articol:	605505	-			5	litri
• Cod	articol:	605705	-	25	litri
• Cod	articol:	605800	-	60	litri
• Cod	articol:	605900	-	200	litri

SONAX	Dirt	Dissolver

Extrem	 de	 alcalina,	 aceasta	 solutie	 este	 foarte	
eficienta	 in	 timpul	 procesului	 de	 pre-spalare.	
Dizolva	rapid	 insectele	si	dejectille	pasarilor.	Nu	
contine	NTA	si	fosfati.	Utilizabil	si	 in	procesul	de	
spalare	cu	perii	si	a	vehiculoelor	comerciale.

• Cod	articol:	660600	-	10	litri
• Cod	articol:	660705	-	25	litri
• Cod	articol:	660800	-	60	litri

Solutie	 concentrata	 pentru	 curatare	 auto.	 Poate	 fi	
folosita	 pentru	 indepartarea	 murdariei	 persistente	
dar	si	ca	solutie	fara	acizi	pentru	spalarea	jantelor.									
Indeparteaza	si	cele	mai	persistente	pete	de	murdarie	
din	prelate	si	pardoseli.	

• Cod	articol:	626505	-	25	litri
• Cod	articol:	626705	-	25	litri
• Cod	articol:	626800	-	60	litri

SONAX	Insect	Cleaner

pH
7 14

11

pH
0 7 14

13

pH 13,5

0 7 14

Raport diluare:

1:5 - 1:30

Raport diluare:

1:3 - 1:25

Raport diluare: 

1:5 - 1:50

pH 13,5

0 7 14

Raport diluare:

1:3 - 1:100

SONAX®  Soluții pentru pre-spălare manuală



pH 13,5

0 7 14

Raport diluare:

1:5 - 1:100
Solutie	pentru	indepartarea	insectelor	cu	o	formula							
eficienta	pentru	indepartarea	substantelor	proteice.	
Poate	 fi	 aplicata	 manual	 sau	 cu	 un	 dispozitiv	 de			
aspersie.	
Combinatia	 pefercta	 de	 putere	 de	 curatare	 si	
consum	mic	de	substante.

• Cod	articol:	624600	-	10	litri
• Cod	articol:	624705	-	25	litri

SONAX	Insect	Remover	

SONAX® Soluții pentru pre-spălare automată

Spuma	activa	alcalina	cu	un	puternic	efect	de	dizolvare	
a	murdariei	pentru	spalarea	autoturismului	in	spalatorii	
cu	 benzi	 transportoare.	 Substantele	 active	 inovative	
dizolva	insectele,	formeaza	un	strat	de	spuma	optim	si	
imprastie	un	miros	proaspat	placut.	
Formula	 sa	 fara	 sulfati	 minimalizeaza	 acumularea	
de	mirosuri	neplacute	stagnante	in	sistemele	apelor	
reziduale.

• Cod	articol:	661600	-	10	litri
• Cod	articol:	661705	-	25	litri

Spuma	 activa	 rezistenta	 cu	 o	 putere	 ridicata	 de	
curatare	 intensiva	a	mizeriei.	Chiar	si	 la	cea	mai	
mica	dozare	produce	un	strat	amplu	de	spuma	pe	
vehicul.	Datorita	durabilitatii	sale	chiar	si	murdaria	
cea	mai	agresiva	este	dizolvata.

• Cod	articol:	608600	-	10	litri
• Cod	articol:	608705	-	25	litri
• Cod	articol:	608800	-	60	litri

pH
0 7 14

7,5

SONAX	SX	Spuma	activa

SONAX	Spuma	activa	

pH 9

0 7 14

65

Detergent	puternic,	cu	o	diluție	rapidă,	utilizat	in	spala-
torii	Self	Service	concepute	pentru	a	folosi	spuma	acti-
va	in	forma	solida.	Este	compatibil	cu	majoritatea	insta-
latiilor	compacte	care	utilizeaza	detergent	praf.
Cu	un	miros	plăcut	de	parfum	de	citrice.

• Cod	articol:	525600	-	12,5	kg

SONAX	Spuma	activa	în	forma	solida
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pH
0 7 14

11

Raport diluare:

1:5 - 1:30

SONAX®  Soluții pentru spălarea jantelor
pH 13,5

0 7 14

Raport diluare:

1:3 - 1:20

Solutie	pentru	etapa	de	pre-spalare,	cu	aplicare	
universala,	fara	NTA.	Contine	fosfati.	Combinatia	
de	agenti	activi	de	suprafata	asigura	o	putere	mare	de	
curatare	dar	si	o	 foarte	buna	 toleranta	 la	orice	 tip	de	
materiale.	Se	poate	utiliza	cu	efecte	remarcabile	
pe	 toate	 suprafetele	 interioare	 si	 exterioare	 ale	
autovehiculelor.

• Cod	articol:	627505	-			5	litri
• Cod	articol:	627600	-	10	litri
• Cod	articol:	627705	-	25	litri
• Cod	articol:	627800	-	60	litri
• Cod	articol:	627900	-	200	litri

SONAX	SX	Multi	Star

Solutie	 concentrata	 foarte	 alcalina	 si	 eficienta	 pentru	
spalarea	 jantelor	din	otel	si	aliaje	metalice.	Elimina	 in	
intregime	 murdarii	 persistente	 precum	 praful	 rezultat	
din	frecarea	placutelor	de	frana	sau	alte	murdarii	de	pe	
asfalt.	Nu	contine	NTA	sau	fosfati.

• Cod	articol:	660600	-	10	litri
• Cod	articol:	660705	-	25	litri
• Cod	articol:	660800	-	60	litri

SONAX	SX	Power	Clean	Solutie	pentru	spalarea	jantelor

Soluție	 fără	 fosfați	 cu	 putere	 mare	 de	 curățare,	
pentru	 îndepărtarea	 insectelor	 și	 a	 altor	 reziduuri	
uscate.	Poate	fi,	de	asemenea,	folosită	ca	șampon	
și	soluție	pentru	îndepărtarea	insectelor.

• Cod	articol:	618600	-		10	litri
• Cod	articol:	618705	-		20	litri

SONAX	ENERGY	Spuma	activa

Soluție	 fără	 fosfați	 cu	 putere	 mare	 de	 curățare,	
pentru	 îndepărtarea	 insectelor	 și	 a	 altor	 reziduuri	
uscate.	Poate	fi,	de	asemenea,	folosită	ca	șampon	
și	soluție	pentru	îndepărtarea	insectelor.

• Cod	articol:	648600	-		10	litri
• Cod	articol:	648705	-		20	litri
• 

SONAX	SX	Multi	Star



Solutia	alcalina	speciala,	cu	toleranta	mare	pentru	orice	
suprafata,	pentru	indepartarea	murdariilor	persistente.	
Indeparteaza	eficient	 toate	 tipurile	de	murdarie	de	pe	
jantele	din	otel	sau	aliaje	metalice.	 Ideal	de	utilizat	 in	
procesul	de	pre-spalare	a	autovehiculelor.	Nu	contine	
NTA	si	fosfati.

• Cod	articol:	623600	-	10	litri
• Cod	articol:	623705	-	25	litri

SONAX	Solutie	fara	acizi	pentru	spalarea	jantelorpH 11,5

0 7 14

Raport diluare:

1:1 - 1:10

pH
0 7 14

7,5

Raport diluare:

nediluata

Solutie	 puternica	 fara	 acizi,	 pentru	 curatarea	 tuturor	
jantelor	din	otel	sau	aliaje	metalice.	Elimina	rapid	si	cu	
usurinta	murdariile	persistente	si	de	pe	jantele	cromate	
sau	polisate.	In	doar	cateva	secunde	reda	jantelor	un	
aspect	de	nou.	Nu	ataca	stratul	de	suprafata	al	jantelor	
si	nici	suruburile	rotilor.	

• Cod	articol:	230500	-	10	litri
• Cod	articol:	230705	-	25	litri

SONAX®  Soluții pentru spălarea cu perii
9,5

0 7 14

pH

Sampon	 slab	 alcalin,	 fara	 sulfati,	 special	 pentru	
instalatiile	automate	de	spalare	auto.	
Reduce	 acumularea	 de	 mirosuri	 neplacute	 in	 cazul	
sistemelor	care	 folosesc	ape	 reziduale.	Aditivii	pentru	
dedurizarea	apei	consolideaza	puterea	de	curatare	si	
optimizeaza	 formarea	spumei.	Creeaza	un	efect	unic	
de	stralucire.	Utilizabil	cu	perii	din	toate	materialele.		

• Cod	articol:	662600	-	10	litri
• Cod	articol:	662705	-	25	litri
• Cod	articol:	662800	-	60	litri

SONAX	SX	Sampon	

9

0 7 14

pH SONAX	SX	Sampon	cu	balsam
Detergent	 special,	 foarte	 concentrat,	 pentru	 utilizarea	
in	 instalatii	automate	de	spalare	auto.	Curata	rapid	si	
complet,	 producand	o	cantitate	mare	de	spuma	care	
sporeste	capacitatea	de	curatare.	Fara	fosfati.		

• Cod	articol:	600600	-	10	litri
• Cod	articol:	600705	-	25	litri
• Cod	articol:	600800	-	60	litri

SONAX	PLUS	Solutie	fara	acizi	pentru	spalarea	jantelor
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pH
0 7 14

7

SONAX®  Soluții pentru uscare

pH
0 7 14

11

Raport diluare:

1:5 - 1:30

pH
0 7 14

5

pH
0 7 14

4,5

Sampon	pentru	spalarea	cu	peria	cu	ingrediente	active	
ce	ajuta	 la	o	uscare	 rapida,	dezvoltat	special	pentru			
instalatiile	cu	timpi	scurti	de	functionare.	Potrivit	pentru	
utilizarea	spalarii	autobuzelor	si	vehiculelor	utilitare.

• Cod	articol:	613705	-	25	litri

SONAX	Sampon	cu	efect	de	uscare

Solutie	pentru	etapa	de	pre-spalare,	cu	aplicare	
universala,	fara	NTA.	Contine	fosfati.	Combinatia	
de	agenti	activi	de	suprafata	asigura	o	putere	mare	de	
curatare	dar	si	o	 foarte	buna	 toleranta	 la	orice	 tip	de	
materiale.	Se	poate	utiliza	cu	efecte	remarcabile	
pe	 toate	 suprafetele	 interioare	 si	 exterioare	 ale	
autovehiculelor.

• Cod	articol:	627505	-			5	litri
• Cod	articol:	627600	-	10	litri
• Cod	articol:	627705	-	25	litri
• Cod	articol:	627800	-	60	litri
• Cod	articol:	627900	-	200	litri

SONAX	SX	Multi	Star

Noua	Generatie	de	agenti	de	uscare,	protectori	si	inovativi.	
Aditivii	de	uscare	de	 inalta	calitate	si	componentele	de	
ingrijire	duc	la	o	uscare	rapida,	fara	efect	de	micro-perle,	
un	efect	unic	de	lotus	si	o	stralucire	profunda,	mai	bune	
decat	orice	ati	vazut	pana	acum.	
Formula	 fara	 hidrocarburi	 este	 bio-degradabila,	 facand	
solutia	 ideala	pentru	utilizarea	 in	sistemele	de	reciclare	a	
apei.

• Cod	articol:	664600	-	10	litri
• Cod	articol:	664705	-	25	litri
• Cod	articol:	664800	-	60	litri

SONAX	SX	Gloss	Solutie	pentru	uscare	rapida

Aceasta	evolutie	revolutionara	sparge	pelicula	de	apa	imediat	
dupa	aplicare	pentru	a	oferi	o	uscare	optima	fara	pete.	Noua	
tehnologie	cu	micro-emulsie	asigura	un	efect	de	siroaie	rapide	
de	picaturi	si	ofera	o	stralucire	puternica	vopselei.	
Nu	contine	hidrocarburi!

• Cod	articol:	603600	-	10	litri
• Cod	articol:	603705	-	25	litri
• Cod	articol:	603800	-	60	litri

SONAX	Brilliant	Dryer	PLUS	Solutie	pentru	uscare	rapida



pH
0 7 14

5,5

Agent	de	uscare	adecvat	in	special	pentru	apa	deduri-
zata.	Conserva	vopseaua	dupa	spalare	si	ii	da	o	noua	
stralucire.	 Rezultatul	 fara	 pete	 este	 realmente	 atins!	
Nu	contine	hidrocarburi!	

• Cod	articol:	602600	-	10	litri
• Cod	articol:	602705	-	25	litri
• Cod	articol:	602800	-	60	litri

SONAX	Brilliant	Dryer	Solutie	pentru	uscare	rapida

SONAX®  Soluții cu ceară pentru conservare și protecție

pH
0 7 14

5

Ceara	 concentrata,	 multifunctionala	 si	 inovatoare	
pentru	 ingrijirea	 si	 protectia	 suprafetelor	 vopsite	 ale	
autoturismului.	Calitatea	superioara	a	cerii	mentine	si		
pastreaze	stratul	de	vopsea,		oferind	protectie	împot-
riva	conditiilor	ostile	de	mediu.	Ceara	poate	fi	aplicata	
sub	forma	calda,	la	rece	sau	spuma,	ofera	o	profunzi-
me	unica	a	culorii	si	un	efect	de	stralucire	uimitoare.	
Cu	un	parfum	proaspat	placut!

• Cod	articol:	663600	-	10	litri
• Cod	articol:	663705	-	25	litri

SONAX	Ceara	SX	Multi

69

Agent	de	uscare	și	conservare	dezvoltat	prin	thenolgia	hi	
bridă.	Lasă	o	suprafață	hidrofobă	care	protejează	împotri-
va	reziduurilor	și	asigură	o	strălucire	de	durată.	Desparte	
rapid	 peliculele	 de	apă	 lăsând	un	efect	 atrăgător	 de	 lo-
tus,	ceea	ce	o	face	ideală	pentru	instalații	cu	perioade	de	
uscare	mai	scurte	sau	cu	flux	redus	de	aer.		

• Cod	articol:	633600	-	10	litri
• Cod	articol:	633705	-	25	litri

SONAX	Hybrid	DryWax	

pH
0 7 14

5,5

Formula	 cu	 stralucire	 puternica	 pentru	 instalatiile	
automate	de	spalare.	Stratul	stralucitor	de	protectie	
se	imprastie	rapid	peste	suprafetele	vopsite,	oferind	
o	suprafata	extrem	de	fina		cu	o	stralucire	puternica.	
Raspandire	si	uscare	rapida.	
Nu	contine	Hidrocarburi!	

• Cod	articol:	630600	-	10	litri
• Cod	articol:	630705	-	25	litri

SONAX	Ceara	Brilliant	PLUS
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pH
0 7 14

5

pH
0 7 14

2

pH
0 7 14

14

SONAX®  Soluții pentru tratamentul apei

pH
0 7 14

5

Conservare	 de	 inalta	 calitate	 a	 suprafetele	 vopsite	 cu	
efect	stralucitor.	Mirosul	extrem	de	placut	ce	este	emanat	
in	timpul	utilizarii	intareste	siguranta							posesorilor	de	
automobile	ca		masina	lor	este	tratata	cu	cea	mai	mare	
atentie.	Raspandire	si	uscare	rapida.	
Nu	contine	Hidrocarburi!	

• Cod	articol:	601600	-	10	litri
• Cod	articol:	601705	-	25	litri
• Cod	articol:	601705	-	60	litri

SONAX	Ceara	Brilliant		

Pentru	purificarea		apei	uzate	din	sistemele	de	reciclare.	
In	 timpul	procesului	 impuritatile	continute	de	apa	sunt	
legate	prin	floculare.	Agentii	de	floculare	pot	fi	scosi	din	
apa	prin	filtrare,		plutire	sau	sedimentare.	

• Cod	articol:	551700	-	25	litri

SONAX	Floculant	

Regleaza	cu	usurinta	si	rapiditate	valorile	pH	-	ului.	
Creste	valorile	pH	-	ului	in	instalatiile	de	recilare	a	
apei.

• Cod	articol:	609705	-	25	litri

SONAX	Soda	Caustica	(25%) 

Conservare	 de	 inalta	 calitate	 a	 suprafetele	 vopsite	 cu	
efect	stralucitor.	Mirosul	extrem	de	placut	ce	este	emanat	
in	timpul	utilizarii	intareste	siguranta							posesorilor	de	
automobile	ca		masina	lor	este	tratata	cu	cea	mai	mare	
atentie.	Raspandire	si	uscare	rapida.	
Nu	contine	Hidrocarburi!	

• Cod	articol:	601600	-	10	litri
• Cod	articol:	601705	-	25	litri
• Cod	articol:	601705	-	60	litri

SONAX	Ceara	Brilliant		



pH
0 7 14

3

Pentru	 imbogatirea	 apei	 cu	 oxigen	 activ	 si/sau	
pentru	tratamentul	chimic/biologic	a	apei.	
Indeparteaza	germenii	si	mirosurile.	Are	un	efect	
preventiv	 daca	 este	 folosita	 cu	 regularitate.	
Bio-degradabila.

• Cod	articol:	621700	-	25	litri

SONAX	Apa	oxigenata	(11.5%)	

SONAX®  Soluții pentru mentenanța echipamentelor

Indeparteaza	 riscul	 de	 coroziune	 si	 oxidare	 de	 la	 depunerile	
de	 	 aluminiu	 si	 indeparteaza	 depunerile	 de	 calcar	 de	 pe	 dale.															
Excelent	pentru	spalarea	halei	si	ale	periilor	de	curatare	putand	fi	
utilizata	si	pentru	instalatiile	din	inox.	Nu	contine	acid	sulfuric	sau	
clorhidric	si	 respecta	cerintele	 tuturor	producatorilor	de	 instalatii	
pentru	spalarea	masinilor.

• Cod	articol:	604600	-	10	litri
• Cod	articol:	604705	-	25	litri

SONAX	Special	Cleaner	Solutie	curatare	instalatii
Raport diluare: nediluat 

sau cu un raport de 1:5 

Raport diluare: nediluat 

sau cu un raport de 1:10 
Solutie	 acida	 foarte	 puternica	 pentru	 o	 indepartare	 totala	 a	
depunerilor	de	calcar	de	pe	prelate,	bariere,	perii	pentru	spalat	si	
alte	parti	ale	instalatiei	si	placi	ceramice.

• Cod	articol:	614600	-	10	litri
• Cod	articol:	614705	-	25	litri

SONAX	Solutie	pentru	curatarea	suprafetelor	ceramice

Raport diluare: nediluat 

sau cu un raport de 1:5  

Solutie	speciala	si	puternica	pentru	indepartarea	calcarului	de	pe	
podelele	spalatoriilor	si	gresie	dar	si	de	pe	suprafetele	din	plastic	
sau	aluminiu.	Poate	fi	folosita	si	ca	un	sampon	acid	pentru	spalarea	
exteriorului	automobilelor	noi	si	 trenurilor.	Nu	contine	acid	clorhi-
dric.	Respecta	cerintele	 tuturor	producatorilor	de	 instalatii	 pentru	
spalarea	masinilor.

• Cod	articol:	634705	-	25	litri
• Cod	articol:	634800	-	60	litri

SONAX	Acid	Power	Cleaner	Solutie	indepartare	calcar
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71

JOLIE® Cărbuni brichete 
pentru grătar, 2 kg

Cod articol: 070101

JOLIE® Cărbuni brichete 
pentru grătar, 3 kg

Cod articol: 070102

Cărbuni	clasici	pentru	grătar,	de	înaltă	calitate,	din	lemn	de	esență	tare,	produși	cu	echipamente	
moderne.	Nu	se	aprind	în	timpul	utilizării,	au	o	mare	capacitate	calorică	și	nu	emit	substanțe	
nocive.	 Ideal	de	utilizat	pentru	prepararea	rapidă	a	diferite	 tipuri	de	mâncare	pe	grătar,	atât	 în	
natură	cât	și	acasă.

• Granulație:	20-120	mm
• Umiditate:	<8%
• Conținut	de	cărbune	non-volatil:	>89%
• Cenușă:	<2%

JOLIE® Cărbuni clasici 
pentru grătar, 3 kg

Cod articol: 070104

JOLIE® Cărbuni clasici 
pentru grătar, 5 kg

Cod articol: 070107

JOLIE® Cărbuni clasici 
pentru grătar, 10 kg

Cod articol: 070108

Cărbuni	brichetați	de	înaltă	calitate,	din	lemn	de	esență	tare,	produși	cu	echipamente	moderne.	
Nu	se	aprind	în	timpul	utilizării,	au	o	mare	capacitate	calorică	și	nu	emit	substanțe	nocive.	Ideal	de	
utilizat	pentru	prepararea	rapidă	a	diferite	tipuri	de	mâncare	pe	grătar,	atât	în	natură	cât	și	acasă.

• Capacitate	calorică:	8500	kcal/kg
• Umiditate:	<5%
• Conținut	de	cărbune	non-volatil:	>76%
• Cenușă:	<15%

JOLIE Cărbuni brichetați pentru grătar

JOLIE Cărbuni clasici pentru grătar
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Cuburi pentru aprinderea focului și cărbunilor pentru grătar

Cuburi de aprindere 
cu parafină, 64 buc

Dimens. tabletă (mm): 175x115x12
Cod articol: 5305

Cuburi de aprindere 
cu parafină, 32 buc

Dimens. tabletă (mm): 175x115x18
Cod articol: 2346

Cuburi de aprindere 
cu parafină, 72 buc

Dimens. cub (mm): 26x26x18 
Cod articol: 5344

Cuburi de aprindere 
tip chibrit, 12 buc

Dimens. tabletă (mm): 170x60x18
Cod articol: 2352

Cuburi de aprindere 
cu parafină, 96 buc

Dimens. tabletă (mm): 175x115x12
Cod articol: 2323

Cuburi de aprindere 
cu parafină, 100 buc

Dimens. cub (mm): 26x20x18
Cod articol: 5374

Cuburi de aprindere 
tip chibrit, 24 buc

Dimens. tabletă (mm): 170x60x18
Cod articol: 2353

Cuburi de aprindere 
cu parafină, 16 buc

Cod articol: 2340

Cuburi de aprindere 
cu parafină, 32 buc

Dimens. tabletă (mm): 175x115x12
Cod articol: 2341



Lână din lemn pentru aprinderea focului și cărbunelui pentru grătar

73

• 100%	ecologice	realizate	din	vată	de	lemn	impregnată	cu	ceruri	vegetale	naturale.
• Nu	emană	miros,	nu	conțin	parafină	si	respectă	normele	PN-EN	1860-3:	2005	/	A1:	2006.	
• Sunt	produse	in	acord	cu	normele	FSC	de	responsabilitate	a	mangementului	forestier.
• Dimensiuni:	2-3	cm	lățime,	5-6	cm	lungime.
• Timp	estimativ	de	ardere:	10	minute

Lână de lemn pentru aprins 
focul, 12 buc

Cod articol: 1172

Lână de lemn pentru aprins 
focul, 32 buc

Cod articol: 1228

Lână de lemn pentru aprins 
focul, 1 și 2 kg

Cod articol: 4013 - punga 1 kg
         4014 - punga 2 kg

• Cuburi	de	aprindere	pe	bază	de	kerosen	pentru	aprinderea	focului	în	sobe,	șeminee,	focuri	de	
tabără,	etc.

• Ard	o	perioadă	îndelungată	.

Cuburi de aprindere pe bază de 
kerosen, 32 buc

Cod articol: 2396

Cuburi de aprindere pe bază de 
kerosen, 64 buc

Cod articol: 2373

• Ideal	pentru	aprinderea	 lemnelor	ude,	de	dimensiuni	mari,	a	căr-
bunelui	mineral	dar	și	pentru	grătare	

• Ușor	de	utilizat,	nu	este	toxic	și	nu	expiră
• Timp	de	ardere:	aproximativ	30	de	minute

Cod articol: 5327

Cuburi pe bază de kerosen, pentru aprinderea focului

Cub pe bază de rumeguș și parafină, pentru aprinderea focului
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Gel BIO pentru aprinderea focului

74

• Lichid	pe	bază	de	petrol	pentru	aprins	cărbunii,	focul	în	sobe,	șeminee,	focuri	de	tabără,	etc	
• Nu	emană	miros	și	nu	este	toxic

Lichid pentru aprins focul, 
500 ml

Cod articol: 5322

Lichid pentru aprins focul, 
1000 ml

Cod articol: 5323

• Gel	BIO,	pe	bază	de	alcool,	pentru	aprins	cărbunii,	focul	în	sobe,	șeminee,	focuri	de	tabără,	etc	
• Nu	emană	miros	și	nu	este	toxic
• Fabricat	în	conformitate	cu	cerințele	PN-EN	1860-3:	2005	/	A1:	2006.

Gel BIO pentru aprins focul, 
250 ml

Cod articol: 2332

Gel BIO pentru aprins focul, 
500 ml

Cod articol: 2333

• Dispozitiv	pentru	aprinderea	cu	ușurință	brichetelor	și	cărbunilor.
• Cu	mâner	de	protecție	din	lemn.

• Cod	articol:	2315

Soluție lichidă pe bază de petrol, pentru aprinderea focului

Aprinzător de cărbuni



Grătare
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Grătar pentru unică utilizare
• Grill	pentru	o	singură	utilizare.
• Pachetul	conține	un	grill	din	sârmă	cu	picioare,	surcele,	cărbuni,	și	

aprinzător.	
• Aprindeți,	gătiți	și	deveniți	bucătar	oriunde	și	oricând.

Cod	art:	5332

Grătar rotund clasic
• Grill	pentru	gătit	cu	cărbune	clasic	sau	brichete.
• Material:	oțel,	vopsit	în	culoare	roșie	și	neagră.
• Grătar	din	oțel	cromat	cu	diametrul	de	31	cm.
• Înălțime:	43	cm
• Stabil,	ușor	de	transportat,	montat	și	depozitat.

Cod	art:	1165

Grătar rotund cu roti
• Grill	pentru	gătit	cu	cărbune	clasic	sau	brichete.
• Material:	oțel,	vopsit	în	culoare	roșie	și	neagră.
• Picioare	prevăzute	cu	2	roți	din	material	plastic.
• Grătar	din	oțel	cromat	cu	diametrul	de	41	cm.
• Înălțime:	70	cm
• Stabil,	ușor	de	transportat,	montat	și	depozitat.

Cod	art:	1160

Ceaun din fontă
• Ceaun	cu	un	design	deosebit,	cu	picioare	detașabile.
• Material:	fontă	cenușie	100%.
• Sistem	ce	permite	suspendarea	ceaunului	deasupra	focului.
• Prevăzut	cu	o	supapă	de	siguranță.
• Volum:	4,5	litri.

Cod	art:	2389

Grătar dreptunghiular cu roti
• Grill	pentru	gătit	cu	cărbune	clasic	sau	brichete.
• Material:	oțel,	vopsit	în	culoare	neagră.
• Picioare	prevăzute	cu	2	roți	din	material	plastic.
• Grătar	din	oțel	cromat	cu	dimensiunile	de	40	x	21	cm.
• Înălțime:	90	cm
• Stabil,	ușor	de	transportat,	montat	și	depozitat.

Cod	art:	1168
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Accesorii pentru grădină
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Torțe din bambus
• Torțe	din	bambus	ideale	pentru	iluminatul	grădinilor	și	teraselor
• Pot	fi	umplute	cu	kerosen,	uleiuri	inodore,	uleiuri	parfumate	sau	uleiuri	

împotriva	țânțarilor
• Tulpina	din	bambus	este	ascuțită	pentru	a	putea	fi	fixată	mai	ușor	în	

pământ
• Durata	de	ardere	a	torțelor	durează,	în	funcție	de	lichidul	folosit,	chiar	

și	de	câteva	ore
• După	arderea	torței,	umpleți	din	nou	recipientul	cu	lichid

Cod	articol:	1040	-			60	cm	lungime
	 									1042	-			90	cm	lungime
	 									1044	-	120	cm	lungime
	 									1046	-	150	cm	lungime	

Uleiuri aromate sau inodore pentru torțe
• Pot	fi	utilizate	atât	în	interior	cât	și	în	aer	liber
• Nu	au	efecte	negative	asupra	mediului	înconjurător,	deoarece	nu	emană	la	fum
• Uleiurile	aromate	au	efect	anti-țânțari
• Recipientele	sunt	prevăzute	cu	capace	de	protecție	pentru	copii

Ulei pentru torțe cu aromă de 
citrice

Cod articol: 5372 - 500 ml
         5346 - 1000 ml

Ulei pentru torțe cu aromă de 
lavandă

Cod articol: 5373 - 500 ml
         5347 - 1000 ml

Ulei pentru torțe inodor

Cod articol: 5374 - 500 ml
         5348 - 1000 ml
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