odlična učinkovitost

POPOLNA ZAŠČITA KOLES

SPREJ ČISTILO
KOLESNIH OBROČEV
Intenzivno čistilo za kolesne
obroče in pokrove koles, ki je
enostavno za uporabo. Ustvari
učinkovito peno, ki ima odlične
čistilne lastnosti in odlično
vertikalno stabilnost. MoTip
Car Care Čistilo kolesnih
obročev povrne sijaj in ima
360° ventil.

SPREJ ZA
POPRAVILO GUM
Sprej na osnovi gume,
ki omogoča hitro
popravilo gum, ki nimajo
zračnice. MoTip Car
Care Sprej za popravilo
gum se lahko uporablja
brez odstranitve gume.

ČISTILO KOLESNIH
OBROČEV
Intenzivno čistilo za kolesne
obroče in pokrove koles.
MoTip Car Care Čistilo
kolesnih obročev je enostavno
za uporabo in ima odlične
čistilne lastnosti.

SPREJ ZA
SIJAJ GUME
Sprej za sijaj gume
se uporablja za
olepšavo
avtomobilskih
pnevmatik. Vsebuje
silikone in daje
sijajni videz. MoTip
Car Care Sprej za
sijaj gume ščiti
pnevmatike pred
vremenskimi vplivi in
je pH-nevtralen.

VOSEK ZA ZAŠČITO
KOLESNIH OBROČEV
Vosek za zaščito kolesnih
obročev in pokrovov koles.
Daje sijaj in zmanjšuje oprijem
umazanije. MoTip Car Care
Vosek za zaščito kolesnih
obroče ne vsebuje topil, je pHnevtralen in vsebuje silikone.

SPREJ ČISTILO KOLESNIH OBROČEV
SPREJ ČISTILO KOLESNIH OBROČEV
SPREJ ZA SIJAJ GUME
ČISTILO KOLESNIH OBROČEV
VOSEK ZA ZAŠČITO KOLESNIH OBROČEV

Št. artikla
000713
000712
000711
000732
000733

Vsebina
600ml
500 ml
600ml
500ml
500ml

odlična učinkovitost

EAN koda
8711347212781
8711347218967
8711347212842
8711347220250
8711347220274

COCKPIT SPREJI

AVTOMOBILSKI OSVEŽILCI

Sprej z odličnimi čistilnimi
lastnostmi, za čiščenje,
zaščito in olepšavo armaturnih
plošč in ostalih plastičnih
delov v vozilu.
Cockpit sprej polmat
ima blag vonj, preprečuje
oprijem umazanije, je
antistatičen in daje dolgotrajen
satinast sijaj.
Cockpit sprej pena
je pena na vodni bazi, ki ne
pušča sledi nikjer, niti na
vetrobranskem steklu.
Cockpit sprej sijajni
ima blag vonj, preprečuje
oprijem umazanije, je
antistatičen in daje dolgotrajen
visok sijaj.

ČISTILO ZA NOTRANJE DELE VOZILA
Zelo učinkovito čistilo za notranje dele vozila.
MoTip Car Care Čistilo za notranje dele vozila
ima visoke čistilne lastnosti in ima blag vonj.

OSVEŽILEC
ZRAKA
'ONE SHOT'
Sprej za zakrivanje
neprijetnih vonjav v
manjših in večjih
prostorih. 'One Shot'
osvežilec zraka je zelo
učinkovit. MoTip Car
Care One Shot
osvežilec zraka ima
odlične maskirne
lastnosti in dolgotrajni
učinek.

COCKPIT SPREJ POLMAT
COCKPIT PENA 'NA VODNI BAZI'
COCKPIT SPREJ 'VISOKI SIJAJ'
OSVEŽILEC ZRAKA 'ONE SHOT'
ČISTILO za notranje dele vozila
DISPLEJ AIRCO OSVEŽILEC ZRAKA
AIRCO OSVEŽILEC POMARANČA
AIRCO OSVEŽILEC SIVKA
AIRCO OSVEŽILEC LIMONA

AIRCO OSVEŽILCI ZRAKA
Zelo učinkovit sprej za osvežitev in čiščenje zraka v
klimatskih in prezračevalnih sistemih v vozilih. MoTip Car
Care Airco osvežilec zraka se zelo enostavno aplicira in
ima blag vonj.
Št. artikla
000701
000702
000703
000704
000755
DPCC700
000720
000721
000722

Vsebina
600 ml
600 ml
600 ml
600 ml
500 ml
12 x 150ml
150 ml
150 ml
150 ml

EAN koda
8711347212804
8711347218929
8711347218943
8711347212866
8711347221134
8711347221080
8711347220151
8711347220175
8711347220199

POPOLNA ZAŠČITA ZA STEKLO

ČISTILO STEKLA
Uporabniku prijazen sprej
za čiščenje stekel. Čistilo
stekla ima odlčne topilne
lastnosti in ne pušča sledi.
MoTip Car Care Čistilo
stekla je rahlo bazična
čistilna in razmaščevalna
pena.

SPREJ PROTI ROSENJU
Sprej za preprečevanje rosenja
vetrobanskih stekel in oken.
MoTip Car Care Sprej proti
rosenju ne vsebuje topil in je tako
za notranjo kot zunanjo rabo.

RAIN AWAY
ČISTILO STEKLA
Čistilo za vetrobranska
stekla in ogledala. MoTip
Car Care Čistilo stekla ima
odlične čistilne lastnosti in je
rahlo bazično.

ČISTILO/NEGOVALEC
ZA USNJE
Uporabniku prijazen
proizvod za čiščenje in
zaščito notranjost vozila iz
usnja in polusnja.
Čistilo/negovalec usnja
zmanjšuje oprijem
umazanije in neguje usnje.
Čistilo/negovalec usnja v
spreju vsebuje vazelin in je
brez silikonov.
Čistilo/negovalec usnja v
flaški ne vsebuje topil, a
vsebuje silikone.

Uporabniku prijazen
vodoodbojen sprej za
uporabo na vetrobranskih
steklih, ogledalih in vizirjih.
MoTip Car Care Rain Away
zmanjšuje oprijem umazanije
in vsebuje silikone.

ČISTILO TEKSTILA
Učinkovita hitrosušeča
pena za čiščenje tekstilnih
površin. Čistilo tekstila je
uporabniku prijazna in suha
čistilna pena. MoTip Car
Care Čistilo tekstila ima
odlične čistilne lastnosti in
blag vonj.

AVTOMOBILSKI OSVEŽILCI

ČISTILO/NEGOVALEC
PLASTIČNIH IN
GUMIJASTIH DELOV
Uporabniku prijazen sprej za
zunanje dele vozila. Za nego
gumijastih delov in za obnovo
sijaja in barve plastičnih delov
vozila. Čistilo/negovalec
plastičnih in gumijastih delov
daje dolgotrajen sijaj ter
odstranjuje ostanke polirne
paste. Preprečuje zmrzovanje
in izsuševanje gumijastih delov.
Ščiti pred vremenskimi vplivi.

ČISTILO STEKLA
ČISTILO STEKLA
SPREJ PROTI ROSENJU
RAIN AWAY
ČISTILO/NEGOVALEC USNJA
ČISTILO/NEGOVALEC USNJA
TEXTILE ČISTILO TEKSTILA
ČISTILO/NEGOVALEC PLASTIČNIH IN GUMIJASTIH DELOV
PASTA ZA ODBIJAČE ČRNA

PASTA ZA ODBIJAČE ČRNA
Izdelek za vzdrževanje črnih plastičnih
odbijačev ter za obnovitev barve in
sijaja. Pasta za odbijače ščiti pred
vremenskimi vplivi in zmanjšuje oprijem
umazanije. MoTip Car Care Pasta za
odbijače črna vsebuje silikone in ne
vsebuje topil.

Št. artikla

Vsebina

EAN koda

000706
000731
000730
000734
000708
000754
000707
000709
000753

600ml
500 ml
500 ml
500 ml
600ml
500 ml
600ml
600 ml
500 ml

8711347212828
8711347220236
8711347220212
8711347220298
8711347218882
8711347220618
8711347218844
8711347218820
8711347220595

ČISTILA ZA AVTOMOBILE

ČISTILO INSEKTOV
Intenzivno, uporabniku
prijazno čistilo za insekte.
Čistilo insektov ima
odlično čistilno moč in
vsebuje tenzid. MoTip
Car Care Čistilo insektov
je rahlo bazično in varno
za uporabo na plastičnih
in lakiranih površinah.

ŠAMPON + GOBA
Šampon z odlično
topilno močjo za
čiščenje vozil. MoTip
Car Care Šampon+goba
je visoko koncentriran in
ne vsebuje topil .

HITRI VOSEK
PASTA ZA KROM
Polirna pasta z odlično
čistilno močjo za zaščito
in čiščenje kromiranih
površin. Pasta za krom
ščiti pred vremenskimi
vplivi in povrne sijaj.
MoTip Car Care Pasta
za krom zmanjšuje
oprijem umazanije, ne
vsebuje topil in vsebuje
silikone.

ČISTILO ZA SMOLE IN KATRAN
Sprej z odlično topilno močjo za
odstranjevanje katrana, bitumna, asfalta in
smole. MoTip Car Care Čistilo za smole in
katran se zelo enostavno nanaša in je pHnevtralen.

SUPER ŠAMPON Z
VOSKOM
Šampon z voskom za
čiščenje in zaščito vozil.
Super šampon z voskom
ima odlično čistilni moč in
povrne sijaj. Ščiti pred
vremenskimi vplivi in
zmanjšuje oprijem
umazanije. MoTip Car
Care Super šampon z
voskom ne vsebuje topil in
je visoko koncentriran.
ČISTILO INSEKTOV
ČISTILO INSEKTOV
ŠAMPON
PASTA ZA KROM
SUPER ŠAMPON Z VOSKOM
HITRI VOSEK
ČISTILO ZA SMOLE IN KATRAN

Zelo učinkovit in uporabniku
prijazen sprej za ohranitev
dolgotrajnega sijaja. Primerno
za uporabo na lakiranih,
plastičnih in kromiranih
površinah. Hitri vosek je idealen
za večje površine. Je
vodoodbojen in vrača
dolgotrajen sijaj. Zmanjšuje
oprijem umazanije in ščiti pred
vremenskimi vplivi. MoTip Car
Care Hitri vosek je pHnevtralen, ni za poliranje in
vsebuje silikone.
000705
000735
000756
000742
000743
000710
000765

600 ml
500 ml
2 x 500 ml
500 ml
500 ml
600 ml
600 ml

8711347219001
8711347220311
8711347221868
8711347220373
8711347220397
8711347218868
8711347228898

POLIRNE PASTE
SUPER HITRI VOSEK Uporaniku prijazno sredstvo za zaščito in obnovo sijaja lakiranih površin, tako
metalnih kot ne metalnih.
OBNAVLJALEC BARVE Polirna pasta za obnavljanje sijaja in barve z lakiranih površin tako metalnih
kot ne metalnih, ki so zbledeli zaradi vremenskih vplivov. Obnavljalec barve ima odlično polirno moč in
ščiti pred vremenskimi vplivi. Zagotavlja sijajen izgled in obnavlja originalni odtenek barve.
POLIRNA PASTA Z VOSKOM Blaga polirna pasta, ki je uporabniku prijazna. Uporablja se za zaščito
in obnovo sijanih lakiranih površin, tako metalnih kot ne metalnih.
SUPER HITRI VOSEK
OBNAVLJALEC BARVE
POLIRNA PASTA Z VOSKOM

Št. artikla
000744
000741
00740

Vsebina
500 ml
500 ml
500 ml

BARVNE POLIRNE
PASTE

PASTA ZA RISE
Polirna pasta za
odstranjevanje manjših
površinskih prask na lakiranih
površinah. Povrne originalni
odtenek barve in ohranja sijaj.
MoTip Car Care Pasta za rise
ima odlično polirno moč in
vsebuje silikone

PASTA ZA RISE
POLIRNA PASTA
POLIRNA PASTA
POLIRNA PASTA
POLIRNA PASTA
POLIRNA PASTA
POLIRNA PASTA
POLIRNA PASTA

EAN koda kos
8711347220410
8711347220359
8711347220335

Polirne paste za zakrivanje
površinskih prask na lakiranih
površinah, tako metalik kot
ne-metalik barv. Povrne sijaj
in obnavlja originalen
odtenek barve. Ima rahlo
polirno moč in ščiti pred
vremenskimi vplivi.

BELA
ČRNA
MODRA
SVETLO RDEČA
SIVA
ZELENA
RDEČA

Št. artikla
000745
000746
000747
000748
000749
000750
000751
000752

Vsebina
250 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml

EAN koda
8711347220434
8711347220458
8711347220472
8711347220496
8711347220519
8711347220533
8711347220557
8711347220571

AVTOMOBILSKI OSVEŽILCI

NOVO!
6 NOVIH COCKPIT SPREJEV

JABOLKO - BRUSNICA - SIVKA
POMARANCA - POTPOURRI - VANILIJA

