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BIKE
Curățare.

Lubrifiere.

Protectie.MY BIKE 
RUNS WITH 

SONAX



BIKE range
MADE IN GERMANY

NOU

BRANDUL POTRIVIT

PENTRU MENTENANȚA BICICLETEI.

De la bicicletele de munte, oraș, curse sau trekking până la 

cele electrice, iubitorii de biciclete trebuie să ia în considera-

re mentenaanța periodică a acestora. Cu eforturi minime, 

gama de produse SONAX BIKE ajută la îngrijire bicicletelor 

și le lungeste perioada de utilizare. 

SPALĂ – de la șa până la spiță.

PROTEJEAZĂ – un luciu durabil în locul aspectului ruginit

LUBRIFIAZĂ – pentru ca totul să meargă lin



7 PRODUSE  ...

 PENTRU CEI CARE ÎȘI IUBESC BICICLETA. 

DE LA SPECIALIȘTII ÎN MENTENTANȚĂ ȘI  

CONSERVAREA VALORII ÎN TIMP.



MADE IN GERMANY

› SONAX a dezvoltat produse de cea mai bună calitate, timp de decenii  

› Căutăm să optimizăm formulele produselor noastre în mod constant

› Suntem specialiști în spălarea și protejarea suprafetelor de cea mai înaltă calitate

› Ne place să performăm la cele mai înalte cote.

PUTEM SĂ ÎNGRIJIM!

  TRANSFERĂM 

CUNOȘTINȚELE NOASTRE

 De la autoturisme la biciclete.



PlasticeCrom

Vopseluri

Carbon

Aluminiu



Puternic.

Delicat.

Profund. 

SPĂLARE



› Elimină în profunzime cele mai dificile 
mizerii
› Ideal pentru curățarea lanțului și a 
pinioanelor
› Utilizat regulat protejează împotriva 
coroziunii
› Compatibl cu toate materialele bicicletei
› Produs potrivit și pentru biciclete electrice

Cod art. 852400
Continut: 750 ml

SONAX BIKE Șampon 
Agent de curățare puternic
pentru întreaga bicicletă

BIKESpotrivit și pentru



Rapid.

Oriunde.

Oricând.

SPĂLARE



›  Pentru curățarea rapidă a mizeriilor 
ușoare de pe cadrul bicicletei, spițe și 
apărătoarele de noroi

› Protejează împotriva efectelor mediului 
înconjurător 
›  Compatibl cu toate materialele bicicletelor
› Produs potrivit și pentru biciclete electrice
›  Testat dermatologic
›  Dimensiune lavetă: 40 cm x 50 cm

Cod art. 852000
Continut: 1 buc

SONAX BIKE Lavetă    
Curăța & îngrijeste în orice 
moment  

BIKESpotivit și pentru

D
ER

MATOLOGISCH
 G

ETESTETwww.dermatest.de
Dermatest GmbH



›  Protecție îndelungată, împotriva factorilor 
de mediu, pentru suprafețele vopsite, cele 
din metal și carbon ale bicicletelor

› Produce un strat protector, fin și strălucitor 
pe suprafetele pe care este pulverizată. 
› Reduce aderența ulterioară a prfaului și 
mizeriei
› Produs potrivit și pentru biciclete electrice

Cod art. 833200
Conținut: 300 ml

SONAX BIKE Aerosol 
cu ceara
Protecție de durată pentru 
biciclete

BIKESpotivit și pentruPROTECȚIE



Protecție.

Încredere.

Durabilitate.



›  Lubrifiază schimbătorul de viteze, 
părghiile de frănare și cablurile Bowden.

› Protejează împotriva coroziunii
› Proprietăți deosebite de infiltrare
›  Produs potrivit și pentru biciclete 

electrice

Cod art. 857541
Conținut: 50 ml

LUBRIFIERE

SONAX BIKE Ulei
Ulei special conceput pentru 
schimbătorul de viteze, părghii 
de frănare, etc. 

BIKESpotrivit și pentru



Adeziv.

Precis în aplicare.

Reduce frecarea.

› Lubrifiant performant pentru lanțurile 
bicicletelor
›  Proiectat pentru lanțurile supra solicitate ale 

bicicletelor de munte și ale celor de curse
›  Protejează împotriva uzurii și ajută in 

cazul solicitărilor extreme ale lanțurilor
› Protecție îndelungată împotriva coroziunii
› Respinge apa, praful și mizeriile

Cod art. 863541
Continut: 50 ml

SONAX BIKE Ulei 
pentru îngrijirea lantului 
Pentru utilizări extreme



› Lubrifiază pentru o perioadă îndelungată  
lanturile  suprasolicitate ale bicicletelor 
electrice și contactele electrice
›  Previne formarea factorilor corozivi
› Protecție ridicată la uzură
› Aderență excelentă la suprafețele aplicate
› Cu sistem de aplicare EasySpray

Cod art. 872100
Continut: 100 ml

SONAX E-BIKE Spray  
lubrifiant pentru lanț
Asigură-te că totul merge lin

BIKESpotrivit și pentru

LUBRIFIERE



Super lubrifiere.

Împiedică coroziunea.

Aderență excelentă.

› Curăță, protejează și lubrifiază lanțurile 
bicicletelor, pinioanele, schimbătorul de 
viteze și zalele lanțurilor
›  Minimizează uzura și împiedică coroziunea
›  Asigură o funcționare lină a tuturor 
componentelor mobile ale bicicletei
›  Proprietăți excelente de infiltrare și aderență
› Îndepartează umezeala
›  Cu sistem de aplicare EasySpray

Cod art. 876200
Conținut: 300 ml

SONAX BIKE Spray 
lubrifiant pentru lanț
Lubrifiere completă

360°



BIKE
Keen on

Producator: SONAX GmbH 
Münchener Str. 75 · D–86633 Neuburg/Donau
Info-Hotline: +49 (0)8431 530 · info@sonax.de · www.sonax.com

Distribuitor: Media Rom International SRL
Ciolpani, Ilfov, Sos. Bucuresti-Ploiesti 190A
Tel: 0374001699, E-mail: office@mediaromint.ro
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