


Породична традиција

Since 1975, over 40 years ago, three generations of the same family have followed the founder 
Aldo Turcatel’s passion for cars and racing. A passion that has become a business in the automotive 
cleaning, care and maintenance sector and has expanded from engines to entire cars, from large 
transport and industrial vehicles to motorbikes, boats, including car washes, workshops and 
industrial facilities.

Од 1975. године, преко 40 година, три генерације исте породице наставиле су делатност Алда 
Туркатела, оснивача фирме, с истом љубављу према аутомобилима и релијима. Љубав која је 
постала делатност у области прања, бриге и одржавања потребних за аутомобилски, али и за 
остале секторе...од мотора до целокупног аутомобила, од великих машина за транспорт и рад, до 
наутичког сектора и аутоперионица, радионица и индустријских амбијената.



Л Е П ОТА И Б Р И ГА О А У ТО М О Б И Л И М А ОД 1 9 75 . ГОД И Н Е

Recognising and appreciating beauty and committing to preserve it in the 
best possible way, which often is also the most innovative... taking care of the 
whole and the details, for elegant and impeccable results.

Упознати и ценити лепоту и покушати сачувати исту на што бољи начин, 
који је уједно и најиновативнији... 
пажња према детаљима и ефекту који се може дати за постизање елеганције 
и беспрекорног резултата.

Италијански стил и елеганција



За Ваше аутоперионице, за Вашу делатност или једноставно за Ваш 
ауто нудимо асортиман висококвалитетних производа. Као прави 
професионални тим, фирма Алтур нуди производе који ће се 
побринути за све делове Вашег аутомобила и Ваше опреме, без 
икаквог изузетка и на најбољи начин.

Лепота, одржавање и услуга



КО М П Л Е Т Н И АС О Р Т И М А Н П Р О Ф Е С И О Н А Л Н И Х П Р О И З В ОД А В А М А Н А УС Л У З И

Производња и продаја комплетног асортимана професионалних производда за 
чишћење и одржавање возила: од мотора до унутрашњости аутомобила, од 
каросерије до точкова. Аутомобили, камиони, мотори, бродови, машине за 
радове и прикључна опрема, до аутоперионица, радионица и индустријског 
амбијента, све су то сектори у којима се користе производи фирме Алтур.

Најбоља решења за Ваш аутомобил



Високи стандард квалитета наших производа условљен је: 
- вољом за тражење иновативних решења, 
- развојем истраживачке делатности у нашој интерној лабораторији, 
- придржавањем свих најновијих и најнапреднијих европских стандарда.
Производи бивају контролисани и проверавани током читавог циклуса, од пројектовања до 
сировина које примимо, па до квалитета финалне производње и додатних услуга, у циљу 
гарантовања стандарда квалитета који је увек константан и у складу с Вашим очекивањима.

Истраживање и развој



Фирма АЛТУР се препознаје на тржишту по томе што је развила 
специјалне производе који дају третираним возилима сјај и заштиту без 
премца. Ови производи се заснивају на ексклузивном нано-молекулу 
Luxan-Z и имају амино-функционална својства. 
Аутомобили који бивају третирани овом технологијом могу имају следеће 
предности: 
- високи степен заштите каросерије од УВ зракова, 
- високи степен сјаја фарбе, површина делује невероватно сјајна с
ефектом огледала, 
-   глатак и баршунаст ефекат на додир.

У П ОТ Р Е Б А Н А Н ОТ Е Х Н ОЛ О Г И Ј Е

Полирање и заштита без премца

- silk touch feel on surfaces



LUXAN-Z

Luxan-Z заштитна нано баријера
Luxan-Z nano protecting shield
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Luxan-Z је сјајило с иновативном нанотехнологијом реализовано у лабораторији 
фирме Алтур, а које се налази у восковима за сушење и средствима за полирање који 
припадају предметном асортиману производа. Аутомобили који бивају третирани овом 
технологијом имају следеће предности:
- високи степен заштите каросерије од УВ зракова
- високи степен сјаја фарбе, површина делује невероватно сјајна
- ефекат свиле на додир.

Како функционише Luxan-Z?
Процес ретикулације овог специјалног нано полимера активирају УВ зраци у року од 
24 сата од наношења. Заштитни ефекат који траје неколико месеци (након трећег 
седмичног наношења), спречава старење фарбе и пластичних делова. Овај ефекат се 
примећује кад пада киша јер олакшава природно цеђење воде с каросерије и прозора, 
па тако побољшава видљивост. Одржава чистима четке и конструкцију тунелских 
аутоперионица.

Luxan-Z is a highly polishing substance formulated with an innovative nano technology, 
developed in the Altur laboratories, contained in our drying-aid waxes and polishing 
treatments. 
The vehicle where this Nano Technology is applied can benefit from the following 
advantages:
- high grade of protection from UV rays
- long lasting polishing action and mirror shine look
- the surfaces feel like velvet on touch

How does Luxan-Z works?
The exclusive nano-polymers blend contained in Luxan-Z provides an ultra shine finish 
without being oily on the windows. 
The fixing process is molecolar and, activated from UV rays, is completed within 24h 
from the application.
The long lasting protection shield can be noticed when raining, like for example an 
improved water dripping/drying from the car and windows, moreover it provides an 
effective shield against U.V rays, avoiding the color degradation. Luxan-Z helps to keep 
clean the brushes and the rollover car wash panels. 



С Ј А Ј Н И Е Ф Е К АТ

Long Lasting Polishing 
Action

Products with this mark, provide a 
long lasting polishing action and 
mirror shine. They are different 
because of the long lasting protection 
provided.

Shiny Effect

Products with this mark, provide a 
mirror shine as well, but the 
protection can be maintained with a 
frequent application of the product.

Сјајни ефекат

Производи на којима се налази овај 
симбол дају аутомобилима сјај с 
ефектом огледала и одликују се 
дуготрајним сјајним и заштитним 
ефектом.

Сјајни ефекат

Производи на којима се налази овај 
симбол чине кола веома сјајним, али 
заштитни ефекат може да се одржи 
честим наношењем производа. 

CON 
NANO POLIMERO

LUXAN-Z

CON 
NANO POLIMERO

LUXAN-Z

Luxan-Z штити и даје сјај - шема
Luxan-Z polishing-protecting action diagram

Посебни пресек офарбаног лима

Section of a car body panel

1 ПОВРШИНА КОЈА  ЗАШТИЋЕНА СА LUXAN-Z

SURFACE  PROTECTED BY LUXAN-Z

НИЈЕ

NOT

СПЉОШТЕНЕ КАПИ ВОДЕ

FLATTEN WATER DROPS

МИКРОПОРОЗНОСТ ФАРБЕ

MICROPOROSITY OF THE PAINT

2
ПОВРШИНА КОЈА ЈЕ  LUXAN-Z

SURFACE  BY LUXAN-Z

ЗАШТИЋЕНА

PROTECTED
ОДИГНУТЕ КАПИ ВОДЕ

LIFTED WATER DROPS ПОЛИМЕРИЗАЦИЈА СА
LUXAN-Z

POLYMERIZED LAYER WITH

LUXAN-Z SHIELD

На првој шеми кап воде је тешко померити дувањем 
ваздуха, на другој шеми кап воде је много више одигнута 
од површине и нуди веома сужен додир каросерије с 
водом, дакле пружа минимални отпор приликом 
отицања. 
Ово деловање је могуће захваљујући високом степену 
заштите и сјаја коју је нанотехнологија полимера 
LUXAN-Z у стању понудити (садржан је у свим восковима 
и сјајилима фирме ALTUR).

The first diagram shows the water drops which difficultly 
run off from the surface even if pushed by an air blower. 
The second diagram shows the protective nano-polymeric 
film, provided by applying waxes added with Luxan-Z, 
which lifts the water drop from the surface microporosity: 
the contact area of the drop with the surface is now much 
smaller and easily it runs off. This effect is due to the high 
gloss and protection rate provided by the nano technology 
of LUXAN-Z polymer (contained in the whole ALTUR 
range of drying aid waxes and polishing treatments).
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Професионално прање аутомобила 12

Средства за чишћење фелни од легура 14

Претпрање аутомобила споља под ниским 
притиском 16

Адитиви за средства за прање 19

Пенушава средства с ефектом снега 20

Шампон за четке за порталне и тунелске 
аутоперионице 21

Шампон за четке Наноси се пре воска Ефекат 
сјаја NANO-TECH 21

водич за порталне и тунелске аутоперионице
водич за самоуслужне аутоперионице

Lega Extreme
Lega Clean Extra Strong 2 15
Lega Clean Extra Strong 3
Wheel Clean Alcalino
Power Lega
Tex Wheel 
Alloy Cleaner
Oxybrill

Средства за коришћење лети
Safe Cleaner
Rimuovi Insetti
Средства за коришћење зими
Tiger
Power
Speedy Wash
Speedy Clean
Self Power
Power Extra
New Universal
Двофазна средства за употребу зими 17
Dual Power
Bear Green
Двофазна вишесезонска средства
Euro XP/38
Wundervoll AO
Вишесезонска средства 18
New Blu Power
Red Power
Superdet
Self Box
Self Service P
Eco Self
Средства у праху
Car Cleaner Special
Evo Cleaner 
Вишесезонска средства с активном пеном 19
Big 2
Car Foam Plus
Car Foam
Emoll Clean
Eco Foam c/brillantante
Truck Foam

Profumatore per Detergenti
Antigelo per Detergenti
Colorante per Detergenti

Super Schiuma
Super Schiuma Color
Active Foam
Self Foamer
Snowy
Self Extra
Profoam Plus

Schiuma Soft
Brillcar 2

Nano Sil Lux
     Luxan Z

Luxan Foam

Nano Polish & 
Foam & Wax

Дуготрајни сјајни и заштитни ефекат NANO 
TECH

Osmo Star
Kyron SR
Polaris
Сјајни оживљавајући ефекат NANO TECH 22
Galaxia BP/BPW
Riflesso
Phoenix
Wind Sil 20
Solaria 23
Nano Wax & Scent
Nano Gloss Peach

Ferro Stop
Tar & Glue Remover

Decerante Polimerico
Decerante Paraffinico S80

Altur Car
Shine Car
Cherry Bubble

Sgrassatutto Xp1
Sgrassante Universale
Viper
Multix
Krypto

Gomma Glass
Graphite
Gomma Black
Gomma Glic
Tire Glass 80
Black & Wet
Gomma Plus

Lavainterni Universale
Smacchiatore Extra Strong
Puli Plastic
Lava Skay
Lavamoquettes
Ecovortice
Exence
Lucida & Rinnova EL
Plastilux
New Pelle 27
Ravviva & Rinnova
Maxi Turbo
Quick Senza Silicone
Clean Foam

Pulivetro Professional
De-lux
Pulitore per Vetri Spray

Clean
Plast
Leather
Exence
Delux

Foam 

Вишесезонски воскови за сушење 22

Површине са специјалном финалном 
обрадом 23

Средства за скидање воска за припрему нових 
возила 23

Шампон за ручно прање аутомобила 24

Вишенаменска средства за прање и 
одмашћивање 24

Средства за давање сјаја гумама 25

Чишћење и оживљавање ентеријера 
аутомобила 26

Чишћење стакла и прозора 27

Линије НО ГАС за Уради сам 28

Bugs-Off
Extreme
Wheels
Tires
Multix
X-Ice
Rinse Aid
Car 29
Shine Car
Safe Cleaner
Sciogliresina
Black & Wet
Четка за Фелне

Спужве
Рукавица «Deluxe»
Синтетичка Кожа «Elka»
Крпа  Микрофибера «Remover»
Сива Крпа  Микрофибера 30
Крпа од Микрофибера «Alcantara»

 «Amaretta»
 «Revolution»
 «Vetro Clean»

Природна Јеленска Кожа
Четка «idropullman»
Папир У Ролни 100% "Strong"
Папир У Ролни Плави

Деконтаминација
Полирање

Распршивач Од Инокс Челика
Распршивач “double Life”
Распршивач 6л
Распршивач Супер Хд
Боца Алтур С Прскалицом
Trigger 2-WAY
Пиштољ ЦП600 ПВЦ
Пиштољ За Пену Рл26
Вртложни Пиштољ 
Разређивач Про Макс
Tunnel Cleaner
Anticalcare Serpentine

Прибор за прање и сушење 29

Полирање и освежавање каросерије 31

Прибор за прање и сушење 32

од
од

Крпа од Микрофибера
Крпа од Микрофибера
Крпа од Микрофибера

Заштитна средства и Quick Detailer

INDEX
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ПРИЈАВИТЕ СЕ

ЗА ПРИМАЊЕ

ОБАВЕШТЕЊА ПУТЕМ МЕЈЛА

Н а с а ј т у w w w. a l t u r. w s

Да увек будете у току 
у вези с новинама фирме ALTUR



Агруми Мента

Лимун Ванила

Бресква Бор

Трешња

Црвено воће

Цветни мирис

Лаванда

Мирис свежине

Морски поветарац

Карамел

Магно

Јагода

12,5

Нанети четком

За аутоперионице с прањем без додира

За пиштоље за прање ентеријера аутомобила

Одржавање

За камионе 

Пенушаво

Нанети распршивачем

За машине за прање подова За виљушкаре

За ручно прање

Нанети распршивачем који ствара пену

Очистити ручно кофом и метлом

Средство за одмашћивање за радионице

За индустрију

Трљати ручно крпом

За машине за прање

Делује против смрзавања/леђења

За употребу у кућама

За возове

Нанети прскалицом

За машине за прање тапацираних делова

С дејством уклањања инсеката

За моторна возила

За бродове

пХ неразређеног производа 
пХ<7 кисело, пХ=7 неутро, пХ>7 базично

За машине за прање етисона с ефектом пене

доступно у различитим бојама

За мотоцикле

За порталне/тунелске аутоперионице

За бицикле

За самоуслужне аутоперионице

Погодно за додир с храном

Мириси

Пиктограми

Бели мошус

Л Е Г Е Н Д А
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Нова кожа Мирис чистоће Елеганс Жвакаћа гума

За машине за пену

*Tutte le immagini presenti sono fornite al solo scopo illustrativo del prodotto (es: l'etichettatura in foto non fa mai fede sulla simbologia e le avvertenze di pericolo)



Професионално прање аутомобила

ФЕЛНЕ ПРЕТПРАЊЕ ПЕНУШАВО ВОСАКСРЕДСТВО ЗА ПРАЊЕ
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TEX WHEEL TRUCK FOAM SELF FOAMER

LUXAN-Z

Фирма Алтур је захваљујући свом искуству у области кемијских производа за аутомобиле дугим више деценија, развила 
производњу комплетног асортимана средстава за чишћење и специјалних производа за прање аутомобила.
Заједничка одлика свих производа из асротимана јесте да задовоље потребе професионалних лица, посебно оних који воде бригу 
о сигурности радника и утицају на животну средину: Сва средства за чишћење не садрже загађујуће супстанце као што су НТА 
киселина и фосфати. 
Јака тачка је неприкосновени сјај који се постиже захваљујући LUXAN-Z, реактивна нано полимерна супстанца велике вредности, 
која је садржана у великом броју восака за сушење и средстава за полирање.

SOLARIA

GALAXIA BP

ВОДИЧ ЗА ПОРТАЛНЕ И ТУНЕЛСКЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ
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SNOWY PEACH
POLARIS



ФЕЛНЕ

ПРЕТПРАЊЕ

ПРЕТПРАЊЕ

ПРАХ

ШАМПОН ЗА ПРАЊЕ ЧЕТКЕ
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TEX WHEEL NEW BLU POWER SELF FOAMER
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CAR FOAM PLUSCAR FOAM PLUS

CAR FOAM PLUS

SELF FOAMER

SELF POWER

SELF SERVICE P

NANO WAX & SCENT

NANO WAX & SCENT

NANO WAX & SCENT

NANO WAX & SCENT=

SOLARIA

ВОДИЧ ЗА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ

CAR CLEANER
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NANO GLOSS PEACH

SNOWY PEACH

NANO GLOSS PEACH

SELF POWER BREZZA
MARINA



Средства за чишћење фелни од легура

НАМЕНСКИ ОБАВЕШТАЈНИ ПАНЕЛ 60x100 цм
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СРЕДСТВО ЗА ОБНОВУ ИЗГЛЕДА И ДЕКОНТАМИНАЦИЈУ 
ФЕЛНИ И КАРОСЕРИЈЕ

ACID FREE

ФЕЛНА ПОСЛЕ ТРЕТМАНА СА СРЕДСТВОМ 
LEGA EXTREME

ПРОЦЕС ДЕКОНТАМИНАЦИЈЕ ПОМОЋУ 
СРЕДСТВА LEGA EXTREME У ТОКУ

ДЕКОНТАМИНАЦИЈА 
ЧЕСТИЦА ГВОЖЂА

НА КАРОСЕРИЈИ

УКЛАЊАЊЕ ЧЕСТИЦА 
ГВОЖЂА С ФЕЛНИ

ПРЕДНОСТИ: 

- Потпуно уклања оскиде гвожђа које стварају 
кочнице

- Продире у порозност површине и дубински 
одмашћује

- Чини фелну чистом и веома сјајном

- Спречава поновну оксидацију у периоду од 
неколико недеља

- Смањује порозност површине и штити исту

НАПРКСАТИ НЕРАЗРЕЂЕНО 
СРЕДСТВО НА ПОВРШИНУ

САЧЕКАТИ 1-2 МИНУТА

ПРЉАВШТИНА ЗАДОБИЈА 
ЦРВЕНО-ЉУБИЧАСТУ БОЈУ 
(ПРОЦЕС ДЕКОНТАМИНАЦИЈЕ У ТОКУ)

ИСПРАТИ МЛАЗОМ ВОДЕ 
ПОД ПРИТИСКОМ*

ДОБРО ПРОМУЋКАТИ ПРЕ УПОТРЕБЕ1

2

3

4

5

КАКО ИЗВРШИТИ ДЕКОНТАМИНАЦИЈУ 
ФЕЛНИ И КАРОСЕРИЈЕ 

у неколико једноставних корака

* МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ И БЕЗ ПИШТОЉА ЗА 
ПРАЊЕ (С РУКАВИЦОМ/СУНЂЕРОМ И ТЕКУЋОМ 
ВОДОМ)

НЕУТРАЛНА пХ

Не садржи киселине и соду

Сигурно на фелнама

Сигурност на каросерији

Сигурност за корисника

Деконтаминација каросерије
представља најважнији корак 

сваки пут пре полирања

Lega Extreme неутралише 
честице гвожђа које су  

контаминирале каросерију

ФЕЛНА ПРЕ ТРЕТМАНА СА СРЕДСТВОМ 
LEGA EXTREME

МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ПОТПУНО СИГУРНО И 

НА ФЕЛНАМА ОД АЛУМИНИЈУМА АЛКОА

Уоквирите

QR Code

И ПОГЛЕДАЈТЕ 
ВИДЕО ТУТОРИЈАЛ!!!

ЕКСКЛУЗИВНИ ТРЕТМАН 

ЗА ОСВЕЖАВАЊЕ ИЗЛГЕДА 

ФЕЛНИ ОД ЛЕГУРА

ELEX5/10/25 - Канистер 5 / 10 / 25 кг. 



POWER LEGA TEX WHEEL
Средство за чишћење фелни од легура, брзо делује. 
Дубински уклања прљавштину коју створе диск 
плочице кочница, масноћу, прашину, блато и осталу 
прљавштину. Идеално за самоуслужне порталне 
аутоперионице.
Моћ одмашћивања:
Средство за давање сјаја:
Одвајање прљавштине 
изазване оксидима гвожђа:
Дозирање:

Концентрисано средство за чишћење на бази 
природних тензида, дубински уклања прљавштину коју 
створе диск плочице кочница, масноћу, прашину, блато 
и осталу прљавштину. Синергијска формулација, 
одличан однос квалитет-цена.
Моћ одмашћивања:
Средство за давање сјаја:
Одвајање прљавштине 
изазване оксидима гвожђа:
Дозирање:

EPWL25 - Канистер 25 кг. ELTW25 - Канистер 25 кг.

Средство идеално за чишћење фелни од легура, 
уклања прљавштину коју стварају диск плочице 
кочница, масноћу, прашину, блато и другу 
прљавштину.

Моћ одмашћивања:
Средство за давање сјаја:
Одвајање прљавштине 
изазване оксидима гвожђа:
Дозирање:

Јако средство за чишћење фелни од легура, уклања 
прљавштину коју стварају диск плочице кочница, 
масноћу, прашину, блато и другу прљавштину и чини 
површине сјајним.

Моћ одмашћивања:
Средство за давање сјаја:
Одвајање прљавштине 
изазване оксидима гвожђа:
Дозирање:

LEGA CLEAN EXTRA STRONG 2 WHEEL CLEAN ALCALINO

14

13

13,5 13,7

ELPX10/25 - Канистер 10 / 25 кг. ELWC10/25 - Канистер 10 / 25 кг.

Средство за чишћење фелни од легура, веома брзо 
делује. Висока активна концентрација. Дубински 
уклања прљавштину коју створе диск плочице кочница, 
масноћу, прашину, блато и осталу прљавштину.

Моћ одмашћивања:
Средство за давање сјаја:
Одвајање прљавштине 
изазване оксидима гвожђа:
Дозирање:

LEGA CLEAN EXTRA STRONG 3

ELCX10/25 - Канистер 10 / 25 кг.

TEX WHEEL

13,6

Средства за чишћење фелни од легура

Кисело средство за декарбонизацију и чишћење фелни 
од легуре алуминијума, истиче оригинални сјај фелни. 
Погодно за декапирање површина од инокс челика које 
су типичне за камионе. НЕ САДРЖИ ХИДРОФЛУОРНУ 
КИСЕЛИНУ. НИЈЕ ТОКСИЧНО ЗА РАДНИКА.
Моћ одмашћивања:
Средство за давање сјаја:
Одвајање прљавштине 
изазване оксидима гвожђа:
Дозирање:

EALLC10/25 - Канистер 10 / 25 кг.

0

ALLOY CLEANER
Киселина за уклањање оксида гвожђа с фелни од легура, 
алуминијумских површина и површина од инокс челика, које су 
типичне за камионе и приколице. Обнавља алуминијумске 
стране приколице, резервоаре, одводе од инокс челика и 
фелне и враћа им првобитни изглед. Уклања оксиде гвожђа и 
контаминацију. САДРЖИ ХИДРОФЛУОРНУ КИСЕЛИНУ.
Моћ одмашћивања:
Средство за давање сјаја:
Одвајање прљавштине 
изазване оксидима гвожђа:
Дозирање:

EOB10/25 - Канистер 10 / 25 кг.

0

OXYBRILL

Алкалије

Киселине
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RIMUOVI INSETTI
Средство за уклањање инсеката с површине 
каросерије, не изазива корозију, не оштећује пластичне 
и гумене површине и профиле, не масти. Не садржи 
каустичну соду.

Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

EPM10/25 - Канистер 10 / 25 кг.

12

Средства за коришћење лети

13,7

SPEEDY CLEAN
Антистатичко омекшавајуће средство за прање на 
хладно, јака моћ чишћења, веома брзо уклања 
најупорнију прљавштину, идеално је за аутомобиле, 
караване, не жути стаклопластику.

Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

ESPC25 - Канистер 25 кг.

1413

POWER EXTRA
Средство за претпрање с агенсом за давање сјаја, има 
јаку моћ омекшавања статичке прљавштине и 
мешовите масноће која је типична за смог. Идеално за 
универзалну употребу. Одлична моћ чишћења фелни и 
белих возила. Формулисано с природним тензидима. 
Ниска пенушава моћ.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:
EPWX25 - Канистер 25 кг.

NEW UNIVERSAL
Антистатичко омекшавајуће средство за интензивно 
прање, брзо делује, може се нанети на било коју врсту 
површине где је потребна јака моћ омекшавања 
статичке прљавштине и масноће (фелне од леугре, 
беле фарбе, моторни чамци, итд.)

Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:
EUNI25 - Канистер 25 кг.

Веома концентрисано алкално самосјајно средство за 
чишћење, велика моћ пењења, идеално за прање у 
самоуслужним аутоперионицама. Брзо и ефикасно 
уклања статичку и уличну прљавштину, чак и при 
ниским концентрацијама. Доступно је и у верзији с 
мирисом.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

SELF POWER

ESPW10/25 - Канистер 10 / 25 кг. 
ESPP25 - Канистер 25 - мириснокг. 

13,5 БЕЗ 
МИРИСА

11

Средство за претпрање, потпуно сигурно за употребу, не 
садржи каустичну соду, веома сигурно на свим површинама, 
фарбама и алуминијумским површинама. Одлична моћ 
омекшавања статичне прљавштине. Омогућава дуже 
трајање воска и козметичких третмана аутомобила.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

ESCL25 - Канистер 25 кг.

SAFE CLEANER

Претпрање аутомобила споља под ниским притиском

13,9

SPEEDY WASH
Јако веома концентрисано алкално средство за 
чишћење, одлична моћ одмашћивања фелни и белих 
возила. Захваљујући специјалном агенсу за давање 
сјаја, дарује сјај третираним возилима. Погодно и с 
тврдом водом, богатом минералним солима.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

ESW25 - Канистер 25 кг.

13,8

POWER
Јако средство за интензивна прања, омекшава 
прљавштину и брзо делује, садржи агенс за давање 
сјаја. За вишеструку употребу. Може се нанети на било 
коју врсту површине коју треба одмастити: механички 
делови, фелне од легуре, камп приколице, каравани.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

EPK25 - Канистер 25 кг.

Веома концентрисано средство за интензивно прање. 
Има исту и чак и већу моћ чишћења као и 
двокомпонентна средства, уклања прљавштину без 
потребе четкања. Даје одличне резултате и с тврдом 
водом, богатом минералним солима. За тешка теретна 
возила, цераде, контејнере, аутомобиле, мотоцикле.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

14

TIGER

ETI25 - Канистер 25 кг.

Средства за коришћење зими

TIGER

16

SPEEDY WASH

NEW



13,514

Интензивно двофазно средство за претпрање, 
одлично за прање индустријских возила, белих возила, 
приколица, церада, пољопривредних машина, 
бродова итд. Не флека пластику, без мириса је. Ниска 
моћ пењења.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

EBDP10/25 - Канистер 10 / 25 кг.

DUAL POWER

Двофазна средства за употребу зими

Двофазно антистатичко средство за прање и 
одмашћивање, погодно за интензивна прања. Може се 
универзално користити за чишћење свих моторних возила 
споља, теретних возила, церада, машина за земљане 
радове, за индустријска прања, одмашћивање механичких 
делова итд. Одлична моћ пењења.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

EBG10/25 - Канистер 10 / 25 кг.

BEAR GREEN

DUAL POWER

13,814

EURO XP/38
Двокомпонентно средство за прање на топло и хладно, 
потпомогнуто  специјалним  разређивачким-
одмашћујућим базама захваљујући којима је одличано за 
чишћење белих возила, камиона с церадама, бродова, 
сигурно је и благо на површини. Ниска моћ пењења.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

EES3810/25 - Канистер 10 / 25 кг.

Двофазно средство за чишћење, антистатичко, 
самосјајно, одличан однос квалитета-цене. 
Универзално се користи за чишћење споља свих 
возила, чамаца, кампера и за чишћење белих возила 
као што су камп-кућице, комби итд.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

EBW25 - Канистер 25 кг.

WUNDERVOLL AO

Двофазна вишесезонска средства
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Претпрање аутомобила споља под ниским притиском



Средство за прање с активном пеном, са агенсом за давање 
сјаја, за стазе у самоуслужним аутоперионицама. Одлична 
моћ омекшавања типичне уличне статичне прљавштине. 
Садржи специјалне адитиве који помажу испирање, 
савршено је и за прање без финалног воскарења.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

11

CAR CLEANER SPECIAL
Активно мирисно средство за прање у праху, идеално 
за самоуслужне боксове за прање аутомобила који 
поседују аутоматску мешалицу. Одлична моћ пењења, 
велика моћ чишћења. Лако уклања инсекте. Не 
оштећује површине, не доводи до запушења, раствара 
се у води, не штети делове и опрему.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање: 10-15 гр/лт

EPCC28 - Џак 25 кг.

Вишесезонска средства

11

Мирисно средство за прање у самоуслужним 
боксовима за прање аутомобила, с уравнотеженом пХ 
вредности, одлична моћ прања статичке прљавштине, 
не оштећује алуминијумске делове, идеално за прање 
под високим притиском. 
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

ESSB25 - Канистер 25 кг.

SELF BOX

13,5

Мирисно алкално средство за прање, идеално за 
прање у самоуслужним боксовима за прање 
аутомобила. Има јаку моћ омекшавања, уклања 
статичку прљавштину и масноћу, чини површине 
сјанима. Идеално за прање под високим притиском.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

ESS3825 - Канистер 25 кг.

SELF SERVICE P

Алкално средство за чишћење с умереном моћи 
пењења, за чишћење свих моторних возила и фелни од 
легура, брза моћ омекшавања, сигурно на 
површинама.
 
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

EBP25 - Канистер 25 кг.

NEW BLU POWER

PH

14 13,5

RED POWER
Универзално средство за интензивно прање , одлична 
моћ омекшавања статичке прљавштине и масноће. 
Формулисано с технологијом Super Wetting с брзим 
деловањем. Ефикасно и за чишћење фелни од легура. 
Одлична моћ уклањања инсеката.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

ERP25 - Канистер 25 кг.

Концентрисано антистатичко средство за одмашћивање и 
давање сјаја. Садржи адитиве који дају већи сјај каросерији 
и доприносе бољем испирању средства. Прикладно за 
прање: каросерија, фелне, уклањање инсеката, теретна 
возила, цераде, контејнери и одмашћивање мотора.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:
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ESD9925 - Канистер 25 кг.

SUPERDET

SUPERDET

18

NEW

CAR CLEANER SPECIAL

10,7

EVO CLEANER
Веома мирисно пенушаво средство у праху, за прање 
аутомобила у самоуслужним боксовима. Лако уклања 
статичку прљавштину и инсекте. Црвена зрнца 
помешана с белим прахом побољшавају квалитет 
прања, захваљујући специјалном активном агенсу који се 
налази у овом средству. Одличан однос квалитета-цене.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање: 15-20 гр/лт

EECP25 - Џак 25 кг.

NEW

PH

14

ECO SELF

EESLF25 - Канистер 25 кг.

ECO SELF

NEW

Претпрање аутомобила споља под ниским притиском

Средства у праху



PH

12,5

PH PH

13,5 14

PH

12,8

EMOLL CLEAN

CAR FOAM PLUS

ECO FOAM C/BRILLANTANTE TRUCK FOAM

CAR FOAM

Универзално пенушаво средство за прање, с агенсом 
за давање сјаја. Претпрање и одмашћивање, веома 
сигурно за употребу. Идеално и као активна пена и 
шампон за одмашћивање четки код порталних 
аутоперионица. Повећава учинак воскова и финални 
сјај.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

Веома концентрисано мирисно пенушаво средство за 
прање, с агенсом за давање сјаја. Одлична антистатичка 
моћ на каросерији и фелнама, лако уклања инсекте. 
Идеална комбинација средства за прање и шампона за 
стазе у самоуслужним аутоперионицама. Не оштећује 
опрему нити третирана возила.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

Пенушаво средство за претпрање с агенсом за давање 
сјаја, има јаку моћ омекшавања статичке прљавштине 
и мешовите масноће која је типична за смог. Погодан 
захваљујући својим хемијским карактеристикама које 
га чине посебно компатибилним за чишћење.

Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

Средство за прање с активном пеном, самосјајно. 
Одлична моћ омекшавања статичке прљавштине 
типичне за теретна возила, бела возила и цераде. 
Идеално и за прање аутомобила и фелни. Садржи 
специјалне адитиве који помажу испирање, савршено 
је и за прање без финалног воскарења.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

Пенушаво мирисно једнокомпоненто средство за 
интензивна прања, с агенсом за давање сјаја. Јака моћ 
омекшавања масне прљавштине, лако уклања и 
инсекте. Идеално за прање белих и индустријских 
возила, као што су комби, камиони с приколицама, 
цераде, фрижидери итд.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

EMCL10/25 - Канистер 10 / 25 кг.

ECFP10/25 - Канистер 10 / 25 кг.

EECFB10/25 - Канистер 10 / 25 кг. ETFO10/25 - Канистер 10 / 25 кг.

ECF25 - Канистер 25 кг.

Вишесезонска средства с активном пеном

BIG 2
Универзално веома концентрисано пенушаво средство за 
прање. Омекшавајуће средство за прање моторних и 
индустријских возила. Јака антистатичка и одмашћујућа моћ, 
одлично за бела возила, слабог мириса, сигурно на фарбама 
и хромираним деловима, може се користити у свим 
годишњим добима. Помаже деловање финалног воска.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

EBD10/25 - Канистер 10 / 25 кг.

PH

13,5

PH

12,8
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PROFUMATORE DETERGENTI ANTIGELO PER DETERGENTI
Концентрисани парфем за средства за прање, додаје 
се неразређеном или разређеном средству. 
Препоручена доза: 10 мл/литар

Адитив за спречавање смрзавања за средства за 
прање, додаје се неразређеном или разређеном 
средству. Идеалан за самоуслужне боксове за прање 
аутомобила без аутоматског система за одвод зими.

EPD4 - Канистар  5 кг x 4 ком. EAAD10/25 - Канистер 10 / 25 кг.

Концентрисан боја за пенушава средства за прање, 
додаје се већ разређеном средству. Омогућава бојење 
пене коју избаци распршивач пене, пиштољи за пену и 
аутоматске аутоперионице.
Доступне боје: Розе, жута, црвена, зелена, плава

COLORANTE PER DETERGENTI

ECD5 - Канистар  5 кг x 4 ком.

ADDITIVO ANTIGELO

COLORANTE FUXIA

PROFUMATORE

Претпрање аутомобила споља под ниским притиском

Адитиви за средства за прање



7

SUPER SCHIUMA SUPER SCHIUMA COLOR
Шампон с високом моћи пењења, за аутоперионице с 
великом количином пене. Формула с киселом пХ 
вредношћу идеална је и као шампон за четке код 
порталних и тунелских аутоперионица. Делује као 
секвестрант на статичну прљавштину.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:
Боја: Неутрална

Шампон високе моћи пењења, даје ефекат пене као снега у 
боји, за аутоперионице са системом за стварање пене. 
Формула с алкалном пХ вредношћу идеална је и као 
шампон за четке код порталних и тунелских аутоперионица. 
Делује као секвестрант на статичну прљавштину.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:
Боја: Жута / Црвена / Зелена / Плава

ES25 - Канистер 25 кг. ESCg/r/v/b25 - Канистер 25 кг.

2 11

Средство за прање с активном пеном, комбинује високи 
пенушави ефекат с ефикасном антистатичком моћи, 
делује као секвестрант за прљавштину. Нанети четком 
или системима за обилно пењење. Може се користити и 
за претпрање, има велику сигурност, не садржи соду.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

ACTIVE FOAM

11

EAF25 - Канистер 25 кг.

Пенушави мирисни шампон с обилним пењењем, 
погодан за порталне и тунелске аутоперионице, и као 
пена и као шампон за четке. Идеалан је за самоуслужне 
боксове за прање аутомобила, с четком или у смеси с 
прахом за прање јер појачава моћ пењења и мирис.

Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

SELF FOAMER

7

ESEF25/ESFP25 - Канистер 25 кг.

Мирисно средство за прање с активном пеном, веома 
концентрисано, ствара обилну пену попут снега. Ствара 
пену већ при ниским дозама, за порталне и тунелске 
аутоперионице и тунелске самоуслужне аутоперионице. С 
пријатним мирисом спаја и благу моћ прања и ефекат сјаја. 
Не садржи натријумове и калијумове хидроксидне соли.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

SNOWY

5,5

ESNP25 / ESNB25 - Канистер 25 кг.

SNOWY PEACH

1,2NEW

Пенушави и мирисни адитив за самосулужне боксове 
за прање аутомобила прахом. Поседује јаку 
секвестрантску моћ, дакле погодан је за мешање с 
веома тврдом водом. Одржава цеви чистим, спречава 
запушење. Олакшава испирање и даје сјај третираним 
возилима.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

SELF EXTRA

ESFX25 - Канистер 25 кг.

SELF EXTRA
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Пенушава средства с ефектом снега

PROFOAM PLUS
Веома концентрисано средство за прање с активном пеном, 
ствара обилну пену попут снега, јаког је мириса, садржи 
агенсе за давање сјаја. Ствара изврсну пену и мирис већ 
при ниским дозама, за аутоперионице са системом за 
стварање обилне пене попут снега.  Може се користити на 
стазама у самоуслужним аутоперионицама са четком, 
поптуно је сигурно за употребу и у топлим поднебљима.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:
EPFP25 - Канистер 25 кг.

NEW



SCHIUMA SOFT BRILLCAR 2
Мирисни пенушави шампон за четке, с агенсом за давање 
сјаја SilkBrill. Погодан за коришћење с традиционалним 
четкама и материјалом за спречавање гребања. Има 
велику секвестранстску моћ, идеалан за коришћење с 
тврдим водама. Одржава четке чистим. Може се користи 
као шампон који даје пенушави ефекат типа снега.
Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

Одмашћујући шампон за четке, с агенсом за давање 
сјаја SilkBrill. Савршена комбинација моћи прања и 
припреме површина за финално воскарење. Одржава 
четке чистим. Идеалан је за аутоперионице са четкама 
против гребања, повећава њихову моћ прања.

Помаже деловање воска:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

ESOFT10/25 - Канистер 10 / 25 кг. EBRC25 - Канистер 25 кг.

Киселина Алкални

5 12

5,5

Нано заштитна баријера Luxan-Z

LUXAN Z
Заштитно средство за наношење пре воска и за давање сјаја 
на бази нанополимера Luxan-Z, даје дуготрајни сјај и заштиту 
фарби, ефекат свиле на додир. Идеалан је као шампон за 
наношење пре воска, повећава клизавост. Погодан је и за 
четкање на суво и за третмане "супер восак" на топло.
Моћ пењења:
Моћ давања сјаја:
Заштитна моћ:
Нано полимер Luxan-Z:
Дозирање:

ELXZ10/25 - Канистер 10 / 25 лт. 

NANO SIL LUX

ENSX25 - Канистер 25 лт. 

Шампон за давање сјаја, наноси се пре воска, на бази је 
нанополимера, садржи агенс за давање сјаја SilkBrill. 
Оптимизује финални учинак воска, чини возило веома 
сјајним, даје ефекат свиле на додир. Погодно за све 
врсте вода. Одржава четке чистим.
Моћ пењења:
Моћ давања сјаја:
Заштитна моћ:
Нано полимер Luxan-Z:
Дозирање:

4,5

Мирисно пенушаво заштитно средство за давање сјаја, 
нова генерација нано технологије с два агенса за давање 
сјаја: Luxan-Z + SilkBrill. Дуготрајни беспрекорни сјај, 
ефекат свиле на додир. Идеално је за наношење с 
пиштољем за пену и четкама код порталних и тунелских 
аутоперионица. Ефекат одбијања воде.
Моћ пењења:
Моћ давања сјаја:
Заштитна моћ:
Нано полимер Luxan-Z:
Дозирање:

LUXAN FOAM

5,8

ELXF5/10/25 - Канистер 5 / 10 / 25 лт.

Шампон за четке Наноси се пре воска Ефекат сјаја NANO-TECH

5,6

FOAM & WAX

EFW10/25 - Канистер 10 / 25 кг.

Мирисно пенушаво средство за давање сјаја. Садржи 
нанополимер SilkBrill који оживљава боју третираних 
аутомобила. Идеално је за ручно наношење с пиштољем 
за пену и четкама код порталних и тунелских 
аутоперионица. Слој воде пуца попут паучине. Стабилно 
је и ако се претходно разреди с водом.
Моћ пењења:
Моћ давања сјаја:
Заштитна моћ:
Нано полимер Luxan-Z:
Дозирање:

FOAM & WAX

21

Шампон за четке за порталне и тунелске аутоперионице

ПЕНУШАВО СРЕДСТВО ЗА ДАВАЊЕ СЈАЈА за програме прања АУТОЛУКС и ПИШТОЉ ЗА ПЕНУ

Пенушаво средство за давање сјаја с нанотехнологијом; 
штити и даје сја, садржи SilkBrill агенс, мирисно је и 
вишенаменско. Даје возилу ексклузивни сјај с ефектом 
огледала и успоставља дубину боја. Споро и уједначено 
пуцање слоја воде на површини возила омогућава 
савршено сушење истог. За све врсте вода, може се 
претходно разредити.
Моћ пењења:
Моћ давања сјаја:
Заштитна моћ:
Нано полимер Luxan-Z:
Дозирање:

NANO POLISH & FOAM

ENPF10/25 - Канистер 10 / 25 кг.

6,5

NANO POLISH & FOAM

NEW



GALAXIA BP

RIFLESSO

NEW

Концентрисани синтетички восак за давање сјаја, с 
ефектом свиле, за прање у порталним и тунелским 
аутоперионицама, погодан и за тврду воду. Даје 
беспрекорни сјај, оживљава боје и чини их дубљим. Садржи 
смесу нанополимера последње генерације за давање сјаја.
Моћ давања сјаја/заштите:
Нано полимер Luxan-Z:
Компатибилност с тврдим водама:

Брзина отварања:
Дозирање:

PHOENIX

GALAXIA BP / BPW

RIFLESSO

Веома концентрисани синтетички восак, за прање у 
порталним и тунелским аутоперионицама, погодан и за 
тврду воду. Даје беспрекорни сјај, с ефектом свиле на 
додир. Специјална комбинација Luxan-Z и SilkBill-а 
оживљава дубину боја третираних аутомобила.
Моћ давања сјаја/заштите:
Нано полимер Luxan-Z:
Компатибилност с тврдим водама:

Брзина отварања:
Дозирање:

Мирисни концентрисани восак с нанополимером 
Luxan-Z који даје возилу беспрекорни сјај с ефектом 
огледала, обнавља боје, чини површине свиленкастим 
на додир. Брзо пуцање слоја воде, погодан и за тврду 
воду.
Моћ давања сјаја/заштите:
Нано полимер Luxan-Z:
Компатибилност с тврдим водама:

Брзина отварања:
Дозирање:

5

4,8

ECG(W)10/25 - Канистер 10 / 25 лт.

ECR10/25 - Канистер 10 / 25 лт.

OSMO STAR

PHOENIX

KYRON SR
Веома концентрисани восак за давање веома високог 
сјаја, ефекат огледала. Специфiчан је за осмотску 
воду, погодан за слатку воду и за порталне 
аутоперионице с испирањем воска у сваком циклусу. 
Јако биоразградиво. Висока концентрација Luxan-Z.
Моћ давања сјаја/заштите:
Нано полимер Luxan-Z:
Компатибилност с тврдим водама:

Брзина отварања:
Дозирање:

Концентрисани синтетички восак веома високог сјаја, 
за тунелске и порталне аутоперионице. Веома брз кад 
је у питању пуцање слоја воде, погодан и за тврду и за 
веома тврду воду. Стабилан је кад се претходно 
помеша с водом. Висока концентрација Luxan-Z.
Моћ давања сјаја/заштите:
Нано полимер Luxan-Z:
Компатибилност с тврдим водама:

Брзина отварања:
Дозирање:

ECOS10/25 - Канистер 10 / 25 лт.

ECP10/25 - Канистер 10 / 25 лт.

ECKS10/25 - Канистер 10 / 25 лт.

Дуготрајни сјајни и заштитни ефекат NANO TECH

Сјајни оживљавајући ефекат NANO TECH 

5

3

6,8

WIND SIL 20
Водоодбојни восак за давање сјаја, веома концентрисан, с 
великим степеном клизавости, за порталне аутоперионице. 
Погодан за осмотску воду и слатку воду средње тврдоће, 
као и за аутоперионице с испирањем воска у сваком 
циклусу. Сјај попут огледала, садржи нанополимер Luxan-Z.
Моћ давања сјаја/заштите:
Нано полимер Luxan-Z:
Компатибилност с тврдим водама:

Брзина отварања:
Дозирање:

ECW10/25 - Канистер 10 / 25 лт.

5

CON 
NANO POLIMERO

LUXAN-Z

CON 
NANO POLIMERO

LUXAN-Z

POLARIS

POLARIS
Мирисни веома концентрисани восак за давање сјаја, 
садржи високу концентрацију нанополимера Luxan-Z 
који даје возилу беспрекорни сјај с ефектом огледала, 
обнавља боје, чини површине свиленкастим на додир. 
Помаже сушење зими.
Моћ давања сјаја/заштите:
Нано полимер Luxan-Z:
Компатибилност с тврдим водама:

Брзина отварања:
Дозирање:

5,5

ECPP10/25 - Канистер 10 / 25 лт.

-4°C
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Производи на којима се налази овај 
симбол дају аутомобилима сјај с 
ефектом огледала и одликују се 
дуготрајним сјајним и заштитним 
ефектом.

Производи на којима се налази овај 
симбол чине кола веома сјајним, али 
заштитни ефекат може да се одржи 
честим наношењем производа. 

Сјајни ефекат

Сјајни ефекат



NANO WAX & SCENT

Сјајни ефекат NANO TECH за честа прања

Самосушећи мирисни восак, идеалан за ручно прање 
аутомобила и прање у самоуслужним боксовима. Погодан 
је и за прање у порталним и тунелским аутоперионицама. 
Даје високи сјај возилу. Средње-споро пуцање слоја воде 
доприноси лакшем цеђењу возила чак и без вентилације.
Моћ давања сјаја/заштите:
Нано полимер Luxan-Z:
Компатибилност с тврдим водама:

Брзина отварања:
Дозирање:

SOLARIA

5,5

ECS25 - Канистер 10 / 25 лт.

Мирисни восак за давање сјаја, идеалан за ручно прање 
аутомобила и прање у самоуслужним боксовима. 
Специјална нанотехнологија коју овај восак садржи даје 
високи степен сјаја с ефектом огледала. Погодан је за 
порталне и тунелске аутоперионице, чак и с веома тврдом 
водом. Стабилан је кад се претходно помеша с водом.
Моћ давања сјаја/заштите:
Нано полимер Luxan-Z:
Компатибилност с тврдим водама:

Брзина отварања:
Дозирање:

NANO WAX & SCENT

5

ECNS10/25 - Канистер 10 / 25 лт.

Површине са специјалном финалном обрадом

FERRO STOP TAR & GLUE REMOVER
Средство за прање на бази лаких киселина за скидање 
трагова и тачкица гвожђа с каросерије, које су типичне у 
железничком транспорту. Сигурно на свим 
површинама возила.
Наношење: Ручно
Дозирање: 1 : 3

Специфично средство за брзо уклањање трагова 
катрана, смоле и лепка с каросерије и прозора 
третираних возила.

Наношење: Ручно
Дозирање: Неразређено

EFS10 - Канистер 10 кг. ETA5/25 - Канистер 5 / 25 кг. 

0

Средства за скидање воска за припрему нових возила

DECERANTE POLIMERICO DECERANTE PARAFFINICO S80
Средство за скидање полимерних или кополимерних 
воскова типичних за нове аутомобиле, као што су на 
пример: Фиат, Ланћа, Пежо, Бмв, Мерцедес, 
Волксваген, Сеат, итд.

Наношење: Ручно
Дозирање: 1:10

Средство за скидање парафинског воска с новим 
аутомобила, као што су на пример: Форд - Опел 
(Немачка) - Фолксваген - Бмв - Цитроен - Хонда - Тојота 
Даихатзу - Нисан - Мицубиши итд. Садржи нафтне 
растворе. 
Наношење: Ручно или с машином за прање на 

топло
Дозирање: Неразређено или претходно 

разређено у износу од 50%
EEDP25 - Канистер 25 кг. EDP25 - Канистер 25 лт. 

14

DECERANTE S80

TAR & GLUE REMOVER

NANO WAX & SCENTNANO GLOSS PEACH

Мирисни восак за давање сјаја, идеалан за ручно прање 
аутомобила и прање у самоуслужним боксовима. 
Специјална нанотехнологија коју овај восак садржи даје 
високи степен сјаја с ефектом огледала. Погодан је за 
порталне и тунелске аутоперионице, чак и с веома тврдом 
водом. Стабилан је кад се претходно помеша с водом.
Моћ давања сјаја/заштите:
Нано полимер Luxan-Z:
Компатибилност с тврдим водама:

Брзина отварања:
Дозирање:

NANO GLOSS PEACH

5

ECNG10/25 - Канистер 10 / 25 лт.
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MULTIX

Вишенаменска средства за прање и одмашћивање

Шампон за ручно прање аутомобила

ALTUR CAR SHINE CAR
Концентрисани самосјајни мирисни пенушави шампон, 
високе вискозности; одмашћује. Идеалан је за ручно 
прање аутомобила, камионских кабина, трактора, 
каравана, мотоцикала и скутера и то потпуно сигурно. 
Лако уклања инсекте.

Активна концентрација:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

Концентрисано и мирисно пенушаво средство за 
прање с воском. Садржи нанополимер SilkBrill, који 
оживљава боје. Има ефикасну моћ чишћења и 
хидрофобни ефекат, а захваљујући присуству воска 
даје сјај. Помаже природно цеђење воде с возила 
након испирања.
Активна концентрација:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:

ECA10/25 - Канистер 10 / 25 кг. ESH25 - Канистер 25 кг.

8,2 5,6

PH PH

CHERRY BUBBLE
Пенушави мирисни самосјајни шампон, високе 
вискозности, за ручно прање моторних возила, мотора 
и скутера. Формулација с одличним односом квалитет-
цена. Чини површине сјајним и чистим, олакшава 
кретање сунђера или рукавице за прање.

Активна концентрација:
Средство за давање сјаја:
Моћ пењења:
Дозирање:
ECB10/25 - Канистер 10 / 25 кг.

9

SHINE CAR

SGRASSATUTTO XP1 SGRASSANTE UNIVERSALE VIPER
Вишенаменско мирисно средство за прање и 
одмашћивање, идеално за одмашћивање и 
финиширање малих површина, чак и у кућама: лонци и 
шерпе, роштиљ, кухињски аспиратори. Погодно за 
одмашћивање бензинских пумпи за точење горива. Не 
оштећује алуминијум.
Моћ одмашћивања:
Испирању:
Моћ пењења:
Дозирање: Променљиво, у зависности од врсте употребе

Мирисно вишенаменско средство за одмашћивање, за 
индустријску и универзалну употребу. Погодно за 
одмашћивање подова, кухиња и за све прљаве радове. 
Пере моторе и цераде с машином за прање на хладно. 
Садржи каустичне супстанце, могло би оксидовати 
осетљиве метале.
Моћ одмашћивања:

Моћ пењења:
Дозирање: Променљиво, у зависности од врсте употребе

Испирању:

Вишенаменско средство за одмашивање, мирисно и 
сјајно. Одлично је за вишеструку употребу, добар однос 
квалитет-цена. Идеално је за радионице, фирме за 
чишћење, индустрију, ентеријере аутомобила, подове, 
прозоре. Ако се разреди на одговарајући начин није га 
потребно испирати. Садржи каустичне супстанце.
Моћ одмашћивања:

Моћ пењења:
Дозирање: Променљиво, у зависности од врсте употребе

Испирању:

ESUX10/25 - Канистер 10 / 25 кг. EDSU10/25 - Канистер 10 / 25 кг. EVIP10/25 - Канистер 10 / 25 кг.

12 13,5 13,9

VIPER

MULTIX
Вишенаменско мирисно средство за одмашћивање, 
идеално за чишћење тврдих површина и одмашћивање 
филтера, кухињских аспиратора. Одлично за прање 
мотора на хладно/топло и механичких делова 
мотоцикала и скутера. Не оштећује алуминијум. Може 
се користити и у наутичком сектору и за караване.
Моћ одмашћивања:

Моћ пењења:
Дозирање: Променљиво, у зависности од врсте употребе

Испирању:

EMU10/25 - Канистер 10 / 25 кг.

11

KRYPTO
Вишенаменско мирисно средство за одмашћивање, 
идеално за чишћење тврдих површина и одмашћивање 
филтера, кухињских аспиратора. Одлично за прање 
мотора на хладно/топло и механичких делова 
мотоцикала и скутера. Не оштећује алуминијум. Може 
се користити и у наутичком сектору и за караване.
Моћ одмашћивања:

Моћ пењења:
Дозирање: Променљиво, у зависности од врсте употребе

Испирању:

EKR10/25 - Канистер 10 / 25 кг.

12,5

KRYPTO

NEW
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Средства за давање сјаја гумама

GOMMA GLASS GRAPHITE GOMMA BLACK
Заштитно концентрисано, мирисно средство за 
давање сјаја гумама, велики степен вискозности. Брзо 
се наноси и суши и дуго остаје на гумама. Садржи 
полимере за давање сјаја, за финалну обраду високог 
сјаја.
Моћ давања сјаја:
Трајање сјаја:
Наношење:
Дозирање: 1:2 - 1:3

Веома сјајни гел за гуме, јако концентрисан, брзо се 
суши, може се наносити четком. У питању је средство 
велике вискозности које одлично приања на гуме. 
Адитив на бази графита који штити гуме последње 
генерације и спречава пуцање.
Моћ давања сјаја:
Трајање сјаја:
Наношење:
Дозирање: 1:3-1:5

Средство за давање сјаја гумама, брзо се наноси. 
Вишенаменско средство с променљивим степеном 
сјаја у зависности од концентрације у којој се разреди. 
Формулација је посебно прикладна за оне који воле 
црни, полусјајни ефекат на гумама.
Моћ давања сјаја:
Трајање сјаја:
Наношење:
Дозирање: 1:1 - 1:3

EGG10/25 - Канистер 10 / 25 кг. EGH10/25 - Канистер 10 / 25 кг. EGB10/25 - Канистер 10 / 25 кг.

GOMMA GLIC TIRE GLASS 80 BLACK & WET
Веома концентрисано средство за давање сјаја 
гумама. Формула високе вискозности и сјаја, на бази 
глицерина. Веома сјајни и мокри финални ефекат.

Моћ давања сјаја:
Трајање сјаја:
Наношење:
Дозирање: 1:3 - 1:5

Јако концентрисано средство за давање сјаја гумама. 
Формула средње вискозности, на бази глицерина. Ово 
средство је полупровидно, спречава настанак флека. 
Идеално је и за самоуслужне уређаје на жетоне, 
захваљујући великој отпорности на смрзавање у 
зимском периоду.
Моћ давања сјаја:
Трајање сјаја:
Наношење:
Дозирање: 1:2 - 1:4

Водоотпорно средство за давање сјаја гумама, даје 
високи сјај и ствара мокри ефекат. Формула спремна за 
употребу с дуготрајним ефектом. Приања и на нове 
гуме, отпорно је на кишу и неке врсте прања, дуго 
одржава гуму црном и чистом. Не може се користити 
преко средстава за давање сјаја на бази воде.
Моћ давања сјаја:
Трајање сјаја:
Наношење:
Дозирање: Није разређено и не може се разређивати у води

EGO10/25 - Канистер 10 / 25 кг. ETG10/25 - Канистер 10 / 25 кг. EBWET10/25 - Метална конзерва 10 / 25 л.

GRAPHITE

GOMMA PLUS
Веома концентрисано средство за давање сјаја 
гумама, веома брзо се суши. Пиања брзо и на мокре 
гуме, чини их сјајним и пружа дуготрајну заштиту.

Моћ давања сјаја:
Трајање сјаја:
Наношење:
Дозирање: 1:3 - 1:4
EGP10/25 - Канистер 10 / 25 кг.

GOMMA PLUS

25
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ECO VORTICE

6,8

1110

LAVAINTERNI UNIVERSALE

LAVA SKY

SMACCHIATORE EXTRA STRONG

LAVAMOQUETTES

PULI PLASTIC

EXENCE

Средство за брзо и дубинско чишћење површина у 
аутомобилима: ентеријера, командне табле, пластичних 
површина, седишта од третиране коже, платнених 
седишта, покретних кровова, тапацираних делова на 
вратима. Формула на бази амонијака, не садржи каустичне 
супстанце. Може се користити с усисивачима течности и 
торнадорима, оставља пријатни мирис дезинфиковане 
просторије.
Моћ пењења:
Дозирање: Променљиво, у зависности од врсте употребе

Концентрисано средство за прање коже, скаја и 
алкантаре. Погодно је за одмашћивање пластике, 
винила, тканина. Ручно се наноси прскалицом и 
микрофибером или с апаратима за усисавање 
течности. Идеално је и за прање крпа од јеленске 
кожице коришћених за сушење и прање аута.

Моћ пењења:
Дозирање: Променљиво, у зависности од врсте употребе

Веома концентрисано и мирисно средство за прање за 
ручно коришћење или коришћење с усисивачима 
течности. Уклања најупорнију прљавштину, дим, смог, 
зној, масноћу итд. с пластичних површина, седишта, коже, 
винила, тапацираних делова, текстила и врата. Ово 
средство је потребно испрати или обрисати влажном 
крпом, ако га користите у великој концентрацији. Оставља 
слој који оживљава затамњене пластичне површине.
Моћ пењења:
Дозирање: Променљиво, у зависности од врсте употребе

Средство за брзо и дубинско прање тапацираних 
делова, седишта и текстилних делова, користи се с 
вртложним пиштољима за прање типа Торнадор, 
пријатног је мириса, брзо се суши, има благо 
антибактеријско деловање. Не оштећује материјал.

Моћ пењења:
Дозирање: 1:30 - 1:20

Мирисно средство за чишћење, посебно погодно за 
тренутно чишћење и обнављање површина од тврде 
пластике.  Садржи специчне супстанце за омекшавање 
и чишћење пластике и винила. Идеално је за 
обнављање рампи код индустријских возила и 
комбијева. Користи се неразређено с прскалицом и 
микрофибером.
Моћ пењења:
Дозирање: Користи се неразређено

Мирисно средство за дезинфекцију ентеријера. 
Идеално је за дезинфекцију тапацираних и платнених 
површина, где се обично размножавају бактерије и 
мољци. Садржи високу концентрацију мирисних 
есенција. Осим тога благо и чисти. Распршити 
прскалицом на платнене и тапациране површине на 
крају усисавања или прања.
Моћ пењења:
Дозирање: 1:3

ELSL10/25 - Канистер 10 / 25 кг.

ELS10/25 - Канистер 10 / 25 кг.

ELSX10/25 - Канистер 10 / 25 кг.

EELS10 - Канистер 10 кг.

EPP10 - Канистер 10 кг.

EPIxx5/10 - Канистер 5 / 10 кг.

13,5 11,311

Мирисно средство за обнову на бази полимера за 
пластичне површине, винил и гуму, тј. материјале од 
којих је најчешће израђени ентеријери аутомобила. 
Идеално за обнављање спољашњих површина 
аутомобила од АБС-а.
Веома сјајна формула, сува на додир.
Моћ давања сјаја:
Моћ покривања:
Дозирање: Неразређен

EPSS4/10 - Канистер 5 / 10 лт.

Средство за обнову пластичних површина, винила и 
гуме, с покривајућим ефектом. Мешавина воскова и 
полимера с испуњавајућим ефектом, идеална за 
третирање похабаних површина, као што су на пример 
подне траке и доњи делови врата. Помаже у скривању 
дефеката јер смањује диретни одсјај.
Моћ давања сјаја:
Potere Coprente:
Дозирање: Неразређен

EPLX10/25 - Канистер 10 / 25 кг.

LUCIDA & RINNOVA EL PLASTILUX

Чишћење и оживљавање ентеријера аутомобила 

LUCIDA & RINNOVAEXENCE

LAVAMOQUETTES

11

ECO VORTICE
Средство за брзо и дубинско прање тапацираних 
делова, седишта и текстилних делова, користи се с 
вртложним пиштољима за прање типа Торнадор, 
пријатног је мириса, брзо се суши, има благо 
антибактеријско деловање. Не оштећује материјал.

Моћ пењења:
Дозирање: 10-20% у води

EEV10 - Канистер 10 кг.

NEW
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PULIVETRO PROFESSIONAL DE-LUX PULITORE PER VETRI SPRAY
Мирисно средство за прање прозора и стакла. 
Ефикасно одмашћује, брзо се уклања и не оставља 
флеке. Погодно за све сезоне. Чини површине 
изузетно сјајним.
Разредити с деминерализованом водом.

Моћ одмашћивања:
Моћ пењења:
Дозирање: 1:3

Мирисно средство за прање прозора и стакла. 
Ефикасно одмашћује, брзо се уклања и не оставља 
флеке. Погодно за све сезоне.  Чини површине 
изузетно сјајним.
Формулација спремна за употребу.

Моћ одмашћивања:
Моћ пењења:
Дозирање: Неразређен

Мирисно пенушаво средство у спреју за прање прозора 
и стакла. Формира компактну пену која има велику моћ 
одмашћивања. Лако се наноси чистом крпом или 
папирним убрусом, не оставља флеке. Идеално је и за 
летњи период, не суши. Чини површине изузетно 
сјајним.
Моћ одмашћивања:
Моћ пењења:

EPVP10 - Канистер 10 лт. EDE10 - Канистер 10 лт. EPV400 - Спреј 600 мл - Кутија 24 ком.

PH PH

5,8 5,8

Омогућава тренутно и дубинско чишћење платнентих 
седишта, тапацираних површина, вреса, пластичке, 
командних табли, врата, површине испод врата итд. 
Развија знатну количину пене која се брзо суши. 
Активна велика моћ прања и одмашћивања, 
захваљујући алкалној пХ вредности која се налази у 
формулацији овог средства. Дуго оставља мирис у 
возилу.
Моћ чишћења:
Моћ пењења:
ESPCL600 - Спреј 600 мл - Кутија 24 ком.

CLEAN FOAM

Средство за обнову ентеријера аутомобила нове 
генерације, не масти, оживљава оригиналну боју, даје 
сатинирани ефекат. Погодно је и за кожне површине 
третиране средствима против флека (седишта, итд.).

Моћ давања сјаја:
Моћ покривања:

Средство за обнову пластичних површина, класично са 
силиконима одабраног квалитета, оживљава почетну 
боју, даје финални сјај. Погодно је за класичне 
командне табле, подне траке, панеле врата, 
спољашње делове као што су браници, маске, гумене и 
винилне површине итд. Има одличну моћ покривања.
Моћ давања сјаја:
Моћ покривања:

ERS600 - Спреј 600 мл - Кутија 24 ком. ERT600 - Спреј 600 мл - Кутија 24 ком.

RAVVIVA & RINNOVA MAXI TURBO

Професионално средство за обнову пластичних 
површина, специфично за каросерију. Формулисано је 
са специфичним освежавајућим полимерним базама 
изврсног квалитета. Не садржи минерална уља, 
освежава оригиналну боју, а површине је могуће 
поново фарбати. Даје финални сјај, погодно је за 
командне табле, бранике, маске, гумене површине, 
фарбани врес итд.
Моћ давања сјаја:
Моћ покривања:
ESS600 - Спреј 600 мл - Кутија 24 ком.

QUICK SENZA SILICONE

FRAGOLA

DE-LUX

NEW PELLE
Средство за обнову облога од природне коже. Чисти, 
влажи, филтрира УВ зракове, обнавља боје, оставља 
мирис. Захваљујући полутечној формули ово средство 
брзо продире и дубински влажи кожу и одржава је 
меком. Препоручује се након прања са средствима за 
одмашћивање. Не масти.
Моћ давања сјаја:
Моћ влажења:
Заштитна моћ:
Моћ чишћења:
EPSS4 - Канистер 5 кг. 

Чишћење и оживљавање ентеријера аутомобила

Чишћење стакла и прозора
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COMING
SOON

MULTIX

EXENCE

CLEAN

DELUX

WHEELSEXTREME

PLAST

BUGS-OFF

TIRES

Веома моћно вишенаменско средство за одмашћивање, 
уклања уља, масноћу, прљавштину и најупорније флеке, 
оставља пријатан мирис. Чисти и обнавља а да притом не 
оштећује површине аутомобила, мотоцикала, користи се у 
индустрији, у кући, на баштенском прибору, караванима, у 
наутичком сектору, за слободно време итд.

Уклања непријатни мирис и дезинфикује. Успоставља 
осећај свежине у аутомобилу. Сузбија бактерије и 
непријатни мирис са седишта и тепиха па све до 
тапацираних површина покретног крова, оставља 
веома пријатни мирис неколико дана.

Специфично средство за чишћење свих површина у 
ентеријерима аутомобила. Ефикасно уклања упорну 
прљавштину. Идеално за чишћење: интерних панела, 
командне табле, кожних седишта, платнених површина, 
покретних кровова, тапацираних и пластичних површина. 
Оставља пријатни цветни мирис у аутомобилу

Мирисно средство за прање стакла и прозора, с 
посебном моћи одмашћивања, лако се уклања и не 
оставља флеке. Чини површине сјајним.

Средство за прање и одмашћивање фелни. Ефикасно уклања 
прљавштину изазвану кочницама и уличну прљавштину, 
враћа оригинални сјај фелнама. Формула с алкалном пХ 
вредношћу, није погодна за полиране фелне с ефектом 
огледала. Садржи специјални адитив за давање сјаја.

Средство за обнављање фелни, деконтаминира од 
остатака честица гвожђа, које су типичне за диск 
кочнице. Продире у порозну површину, штити и даје 
веома велики сјај. Може се сигурно користити на свим 
врстама фелни, јер има неутралну пХ вредност.

Даје сјај и обнавља све пластичне и гумене површине и 
штити их од старења и УВ зракова. Идеално је за 
обнављање површина потамнелих услед старења и 
атмосферских агенаса. Одлично је за обнављање 
спољашњих површина аутомобила од АБС-а.

Средство за прање и уклањање инсеката. Идеално је 
лети за уклањање инсеката с предње стране 
аутомобила. Отапа органски део, не оштећује фарбе 
нити металне делове. 

Мирисно заштитно средство за давање сјаја гумама, на 
бази воде. Брзо се наноси и суши и дуго остаје на 
гумама. Садржи полимере за давање сјаја, за финалну 
обраду високог сјаја.  

Средство за обнову облога од природне коже. Чисти, влажи, 
филтрира УВ зракове, обнавља боје, оставља мирис. 
Захваљујући полутечној формули ово средство брзо 
продире и дубински влажи кожу и одржава је меком. 
Препоручује се након прања са средством  CLEAN. Не масти

EMU750 - Бочица од 750 мл - Кутија 12 ком

EEXB/L750 - Бочица од 750 мл - Кутија 12 ком

ECL750 - Бочица од 750 мл - Кутија 12 ком

EDE750 - Бочица од 750 мл - Кутија 12 ком

EWH750 - Бочица од 750 мл - Кутија 12 комEXT750 - Бочица од 750 мл - Кутија 12 ком

EPL750 - Бочица од 750 мл - Кутија 12 ком

EBU750 - Бочица од 750 мл - Кутија 12 ком

ETI750 - Бочица од 750 мл - Кутија 12 ком

ELE750 - Бочица од 750 мл - Кутија 12 ком

LEATHER

RINSE AID
Мирисни течни восак с нанотехнологијом, даје 
водонепропусни ефекат, за финално испирање 
аутомобила. Олакшава сушење јер ствара водонепропусну 
баријеру која штити од формирања флека каменца и 
убрзава отицање воде с аутомобила у случају кише.

ERA750 - Бочица од 750 мл - Кутија 12 ком
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REMOVER

BLUE

PLUSH

BLUE

PLUSH

REVOLUTION

ЦРНИ

ТАМПОН
ЧЕТКА 

ЗА ФЕЛНЕ

ВИДЕО 

ТУТОРИЈАЛ

Extreme Rim

ВИДЕО 

ТУТОРИЈАЛ
Clean Inside 
Experience

ВИДЕО 

ТУТОРИЈАЛ
Clean Inside 

Advance

ВИДЕО 

ТУТОРИЈАЛ
Easy Clean 
Advance

ВИДЕО 

ТУТОРИЈАЛ
Clean Inside 

Starter

ВИДЕО 

ТУТОРИЈАЛ
Leather Care

Линије НО ГАС за Уради сам

ВИДЕО 

ТУТОРИЈАЛ
Easy Clean Starter

ВИДЕО 

ТУТОРИЈАЛ
Easy Clean Starter

ВИДЕО 

ТУТОРИЈАЛ
Easy Clean Starter

ВИДЕО 

ТУТОРИЈАЛ
Clean Inside 

Starter

X-ICE
Мирисно средство за отапање леда но гас, брзо топи 
лед којисе током ноћи формира на стаклу и бравама 
аутомобила, успоставља видљивост и омогућава 
приступ аутомобилу.

EIC750 - Бочица од 750 мл - Кутија 12 ком



CAR SHINE CAR
Самосјајни концентрисани мирисни пенушави шампон 
за одмашћивање. Идеалан за безбедно ручно прање 
аутомобила, мотоцикала, скутера. Наноси се сунђером 
или рукавицом.

Веома концентрисан мирисни шампон и восак. Идеалан за 
ручно прање аутомобила, мотоцикала и скутера. Спаја 
ефикасну моћ чишћења с хидрофобним и сјајним ефектом 
на возилу, захваљујући полимеру SilkBrill који се у овом 
средству налази. Оживљава боје. Ефекат свиле на додир.

ECA95 - Боца од 1000 мл - Кутија 12 ком. ESH1 - Боца од 1000 мл - Кутија 12 ком.

SAFE CLEANER
Концентрисано средство за претпрање аутомобила и прање 
без контакта, даје сјај. Ефикасно пере и не оштећује осетљиве 
површине, његова специјална формулација доприноси 
продуженом трајању ефекта третмана са средствима за 
полирање, природним восковима и заштитним средствима с 
нанотехнологијом.
ESC1 - Боца од 1000 мл - Кутија 12 ком.

NEW

SCIOGLIRESINA BLACK & WET
Средство за чишћење смоле и катрана, брзо делује, 
благо и лако топи капи катрана и смоле, није потребно 
трљати. Сигурно је за фарбе, не оштећује првобитни 
сјај.

Средство за давање јаког сјаја гумама, даје веома 
велики и трајни сјај, штити гуме и спречава пуцање. 
Отпорно на воду.

ESR110 - Боца од 110 мл - Кутија 18 ком. EBWET400 - Спреј 600 мл - Кутија 24 ком.
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Линије НО ГАС за Уради сам

Прибор за прање и сушење

РУКАВИЦА «DELUXE» МИКРОФИБЕРА «REMOVER»СИНТЕТИЧКА КОЖА «ELKA»
Бела рукавица од синтетичке длаке за ручно прање 
аутомобила. Захваљујући великој мекоћи ове рукавице 
каросерија аутомобила се не гребе.

Захваљујући специјалној комбинацији микрофибера и 
полиуретана приања на било коју површину у 
ентеријерима аутомобила и одлично чисти.  Брзо упија 
велику количину воде, уклања масноћу, флеке и 
каменац.

Синтетичка кожа идеална за сушење ручно праних 
аутомобила.  Одликује се великом мекоћом и одлично 
упија. Одличан однос квалитет-цена.

EXGS2 - Запаковано појединачно EXPMV - 50x40 цм - Незапакована - Паковање 5 ком.EXPS - 55x44 - цм Запаковано појединачно

BLUE PLUSH

ВИДЕО 

ТУТОРИЈАЛ
Easy Clean 
Advance

VIDEO

ВИДЕО 

TUTORIAL

ТУТОРИЈАЛ

Easy Clean

Easy Clean

Experience

Experience

DOUBLECLASSIC FOAMY
Синтетички сунђер за двоструку употребу за ручно 
прање, одличног квалитета, не надима се, дуго траје. 
Једна страна служи за ручно прање каросерије, 
храпавија страна служи за прање фелни, површине 
испод точкова итд. Димензије: 15x10x5,5 цм

Професионални синтетички сунђер, високог квалитета, 
не надима се, дуго траје. За ручно прање аутомобила, 
мотоцикала, скутера и бицикала. 
Димензије: 15x10x5,5 цм.

Синтетички сунђер, ствара велику количину пене, за 
ручно прање аутомобила, мотоцикала, скутера и 
бицикала.
Димензије: 16x10x6 цм.

EXSSF - Појединачно запакован - Кутија 24 ком.EXSSV - Појединачно запакован - Кутија 24 ком. EXSSM - Појединачно запакован - Кутија 24 ком.

ЧЕТКА ЗА ФЕЛНЕ
Мека четка за прање фелни, за спречавање гребања, с дугом 
дршком, скупља прљавштину, смог и прашину кочница и 
уклања их с фелни. Захваљујући клинастом облику и дугој 
дршци могуће је досегнути до свих делова фелне до којих би 
иначе било немогуће доћи уколико се фелна не скине.
EXSC - Кутија 3 ком.

ВИДЕО 

ТУТОРИЈАЛ
Easy Clean Starter

ВИДЕО 

ТУТОРИЈАЛ
Easy Clean Starter



ЧЕТКА "ИДРОПУЛМАН"
Четвртаста ПВЦ четка "идропулман", дуго траје, 
погодна је за контакт с алкалним средствима за прање; 
има дршку од 1,8 мт.  од поцинкованог метала с 
пластичном ручком.

EXIDPS2 - Четка "идропулман"  EXAS3 - Дршка 1,8 м .т

Пресек дршке спајање гумом

Прибор за прање и сушење

МИКРОФИБЕРА «REVOLUTION»
Огромна крпа од микрофибера дебљине 30 микрона. 
Ова крпа је "наставак" крпе "Амарета", комбинује 
материјале нове генерације, савршено чисти и упија, 
идеална је за чишћење прозора и огледала, не 
оставља трагове, дуго траје.

EXPMR - 60x80 цм Дебљина 0,3 - Незапакована  

МИКРОФИБЕРА «VETRO CLEAN»
Крпа од тканог микрофибера с танком потком, за 
чишћење стаклених површина, огледала итд., не 
оставља пруге, дуго траје, мека је и савитљива. Може 
се користити мокра, влажна или сува, са или без 
средстава за прање; има одличну спосбност чишћења 
и финиширања површина.
EXPMV - Незапакована - Паковање 5 ком.

Природна јеленска кожа, одликује се великом мекоћом, 
еластичношћу и великим степеном упијања. 
Неопходна је за сушење и одржавање аутомобила, 
мотора, скутера итд. Одлична је за сушење 
хромираних површина.

EXP14S - 4 четвртаста дела

ПРИРОДНА ЈЕЛЕНСКА КОЖА

100% целулозни глатки двослојни папир, веома јак, не 
оставља комадиће, у стању је пружити одличне 
резултате ако се користи на води, уљу, киселинама и 
растворима. Савршен је за чишћење прозора. Веома 
компактан. Øхилзна 6,5 цм. Ø споља: Дим. 
одцепљеног листа: 23цмx29х.
EC100S - Ролна 3 кг -700 листова - дупло паковање

ПАПИР У РОЛНИ 100% "СТРОНГ"

ЗА ХРАНУ

ROLL AZZURRA
Трослојни папир у ролни микрорељефни, од фине целулозе. 
Захваљујући великом степену упијања и одличној 
отпорности на влагу овог вишенаменског производа, могуће 
је постићи одличне резултате ако се користи на води, уљу, 
киселинама и растворима.  Не оставља комадиће.  Øхилзне: 
4,5 цм. Ø споља: 28,5 цм. Дим.отцепљеног листа: 30 цм x 27х.

ECB3V - Ролна 2,5 кг - 550 листова - дупло паковање

ЗА ХРАНУ

30

СИВА КРПА ОД МИКРОФИБЕРА МИКРОФИБЕРА «ALCANTARA»
Синтетичка крпа од микрофибера тамно сиве боје, 
посебно погодна за сушење аутомобила након прања. 
Веома велика моћ упијања, одлично чисти, може се 
користити и за чишћење ентеријера.

Крпа од микрофибера Алкантара, дебљине 0,8 мм. 
Има одличну моћ упијања, мека је и лепо клизи по 
површинама. Идеална је за сушење аутомобила, 
дарује благи ефекат чистоће. Професионални 
корисници је цене због њене дуготрајности.

Крпа од микрофибера Амарета, дебљине 0,3 мм. 
Захваљујући специјалној комбинацији полиуретана и 
полиестера одлично приања и погодна је за чишћење 
прозора и огледала, не оставља трагове.  Професионални 
корисници је цене због њене дуготрајности.

EXPMIC - 60x65 цм - Незапакована EXPM8 - 60x80 цм Дебљина 0,8 - Незапакована EXPM3 -  60x80 цм Дебљина 0,3 - Незапакована  

МИКРОФИБЕРА «AMARETTA»



Полирање и освежавање каросерије

CLAY & BLOCK LUBE
Подмазује, скида восак, врши деконтаминацију, за "clay 
bar" и "clay block". Уклања трагове старог воска и 
средстава за печаћење, флеке и измет инсеката, благе 
пруге на површини 8од пластике или фарбе), трагове 
каменца, не оштећује површине.
ECBL500 - Боца од 500 мл - Кутија 12 ком.

CLAY

BLOCK

NEW

CLAY BLOCK
Једноставно и сигурно уклања трагове контамиације као што су 
замагљене фарбе, каменац, смола, инсекти, рђа, метална 
железничка прашина, катран итд. и то с различитих површина као 
што су фарбе аутомобила, гел облоге, стакло, летвице и 
пластика.  Може се користити са средством за подмазивање CLAY 
& BLOCK LUBE и једноставно и брзо очистити након употребе. 

ECLB - 11x7x4,5h цм– појединачно паковањеПолирање

EASY CUT

CARBON

SAPPHIRE
Универзална абразивна паста на бази воде с финалном 
обрадом «extra lux», уклања трагове шмирглања шмиргл-
папиром зрна већег од П1500. Саветујемо да финалну 
обраду изведете средством за полирање и против стварања 
флека SAPPHIRE/CARBON. За све врсте полирки.

Заштитно средство за давање сјаја, црне боје, веома 
лако се наноси. Незнатно је абразивно, уклања трагове 
шмирглања шмиргл-папиром зрна већег од П3000. 
За све врсте полирки или за ручно наношење.

Заштитно средство за давање сјаја, беле боје, веома 
лако се наноси. Незнатно је абразивно, уклања трагове 
шмирглања шмиргл-папиром зрна већег од П3000. 
За све врсте полирки или за ручно наношење.

POWER CUT
Брза абразивна паста на бази воде, има велику моћ 
корекције. Уклања трагове шмирглања шмиргл-
папиром зрна мањег од П1500. Препоручујемо још једно 
наношење пасте EASY CUT да отклоните евентуалне 
холограме. За орбиталну полирку или ручно наношење.

EEC250 - Боца од 250 гр - Кутија 12 ком.

Ec250 - Боца од 250 гр - Кутија 12 ком.

Es250 - Боца од 250 гр - Кутија 12 ком.EPC250 - Боца од 250 гр - Кутија 12 ком.

ЈАСТУЧИЋ LANA MERINOS
Меки јастучић од чисте рунске вуне, високог квалитета, 
с чичак траком. За полирање с абразивним пастама и 
средствима за полирање.

ECL80/160 - Ø 80 мм. - 12 ком. / Ø 160 мм. - појединачан

POWER CUT
EASY CUT

ЈАСТУЧИЋ NERO S90
Јастучић обложен смолом и чичак траком, мек, 
рељефни, црне боје, висине 30 мм. За полирање 
финим абразивним пастама и средствима за 
полирање. Доступан у заобљеној и рељефној верзији.

ETNB80/160 - Ø 80-30h мм. / 160-30h мм.

Деконтаминација

SENIOR
Средство за полирање с нанотехнологијом веома фино 5 у 1, за 
једно једино наношење. Обнавља пастелне боје, даје ефекат 
огледала, садржи силанске и полимерне агенсе за полирање 
велике отпорности на атмосферске агенсе. Уклања трагове 
оксидације, ситне огреботине од дневног хабања и флеке од 
абразивних паста. За све врсте полирки или за ручно наношење.
EEC250 - Боца од 250 гр - Кутија 12 ком.

IVORY WAX
Специјална комбинација 100% природног карнауба 
воска и нанотехнологије полимера Luxan-Z. Идеално је 
за све фарбе, истиче дубину боја, дуготрајно штити и 
даје задивљујући ефекат. Константна употреба 
олакшава прање и смањује учесталост прања.
Es250 - Боца од 250 гр - Кутија 12 ком.

АПЛИКАТОР «BLUE PLUSH»
Апликатор од веома меког микрофибера, идеалан за наношење 
производа за финиширање, као што су воскови, средства за 
полирање и печаћење. Џеп на полеђини омогућава чврсто држање 
за прецизан и деликатни рад. Посебно је погодан за финиширање 
воском Ivory Wax. Омогућава савршено наношење производа, без 
отурања и креирања "вртлога".
EAMB - Ø 90 мм. - појединачан

SAPPHIRE
CARBON



SAPPHIRE
CARBON

POWER CUT
EASY CUT
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Полирање и освежавање каросерије

МИКРОФИБЕРА «LUX»
Веома танка крпа од микрофибера. Веома је мека и 
лако прелази преко површина, идеална је за финално 
полирање возила након прања. Савршено се комбинује 
са средством за давање сјаја с нанотехнологијом 
LUXAN TOUCH: савршено добро се наноси на 
површину и не губи ефикасност због упијања крпе.
EXPM4 - 60x80 цм - Запаковано појединачно

LUXAN TOUCH
Брзо средство за прање и давање сјаја без испирања. 
Наноси се крпом од микрофибера и даје сјај третираним 
површинама с ефектом огледала захваљујући 
нанополимеру Luxan-Z који се у њему налази. Одлично је 
за било коју врсту фарбе, не садржи абразивне супстанце.

ELXT750 - Бочица од 750 мл - Кутија 12 ком

ВИДЕО 

ТУТОРИЈАЛ

Luxan Touch

LUX

МИКРОФИБЕРА «DOUBLE PILE»
Екслузивни производ фирме АЛТУР. Дуго влакно: за ефикасно 
полирање. Кратко влакно: за уклањање вишка сјајила и пасти. 
Крајеви су без шава да се површина не би изгребала воском; 
крпа је специјално резана помоћу ултразвука да не дође до 
парања. Убрзава полирање и уклањање воска, сјајила и 
абразивних пасти и побољшава финални сјај.
EMDP - 60x80 цм - Запаковано појединачно

NEW

Заштитна средства и Quick Detailer

DUAL ACTION ALS-X21
Орбитална полирка од 880W, с орбитом од 21мм, брза, 
моћна, ефикасна, сигурна, даје професионалне 
резултате, нема ризика. Поседује варијатор брзине и 
сигурносни прекидач за паљење/гашење. Поседује и 
мотор с угљеним четкицама које се аутоматски гасе.

DUAL ACTION ALS-X8
Орбитална полирка од 880W, с орбитом од 8мм, брза, 
моћна, ефикасна, сигурна, даје професионалне 
резултате, нема ризика. Поседује варијатор брзине и 
сигурносни прекидач за паљење/гашење. Поседује и 
мотор с угљеним четкицама које се аутоматски гасе.

С ТОРБОМ

ELX21 - Доступни су резервни делови ELX8 - Доступни су резервни делови

АБРАЗИВНИ ДИСКОВИ 75 мм
Абразивна фолија нове генерације која се разликује од 
осталих производа на тржишту захваљујући мешавини 
абразивних супстанци и веома тврдих смола које 
ганатују висококвалитетно полирање. Доступни су са 
различитим врстама зрна и зрном различитих димензија.
EDA - Кутија 100 ком.

P500      P2000
P800      P2500
P1500    P3000

NEW NEW

БЛОКОВИ 30 мм
Блок за абразивне дискове са чичком и технологијом 
ПСА. Идеални за корекцију ситуних дефеката, 
огреботина и несавршеног фарбања. Захваљујући 
малим димензијама веома су прецизни.

EXBG30/EXBB30 - Мек/Средњи 30 мм - један

СУНЂЕРЧИЋИ 32 мм
Мек сунђерчић, идеалан за коришћење абразивних 
дискова с гуменим блоком, када се ради на кривим 
површинама. 
Спајање се врши чичак траком на обе стране.

EXIS32 - Ø32 мм - један

АБРАЗИВНИ ДИСКОВИ 35 мм
Абразивни дискови од 35 мм, омогућавају апсолутно 
прецизан рад, уклањају и најмању прљавштину и 
омогућавају да се достигне савршеност до детаља. 
Могу се користити на суво или влажно (већа абразивна 
моћ) са средством Clay & Block Lube.
EDA35 - Кутија 100 ком.

NEW

P2000 P2500

P3000 P5000

Мек Средњи

NEW NEW

CONICO CONICO

ЈАСТУЧИЋ HEAVY CUTTING
Купасти јастучић са сунђером велике густоће, рупом у 
средини, заобљеним крајевима. Удубљени профил (180мм) 
и специјлнаструктура с отовреним ћелијама, омогућавају 
дуготрајност и контролу температуре. Густе је структуре, па 
је стога идеалан за корекцију великих дефеката и оксидације.

ETHC90/135/160 - / Ø90 мм. / Ø 135 мм. Ø 160 мм. 

ЈАСТУЧИЋ POLISHING
Купасти јастучић са сунђером велике густоће, рупом у 
средини, заобљеним крајевима, спуштеним профилом 
(180 мм).. Структура са затовреним челијама и средња 
тврдоћа идеални су за полирање, површина је на корак 
од савршене финалне обраде без флека.
ETP90/135/160 - Ø90 мм. / Ø 135 мм. / Ø 160 мм. 

NEW

CONICO

ЈАСТУЧИЋ ULTRA GLAZE
Купасти јастучић са сунђером велике густоће, рупом на 
средини, заобљеним крајевима, спуштеним профилом (180 
мм). Специјална мекоћа и структура с отвореним ћелијама 
омогућавају оптимално наношење средства за полирање и 
воскова а да се они не осуше на површини; не ствара флеке.
ETUG90/135/160 - Ø90 мм. / Ø 135 мм. / Ø 160 мм. 

EASY CUT



Прибор за прање и сушење

РАЗРЕЂИВАЧ ПРО МАКС

БОЦА АЛТУР С ПРСКАЛИЦОМ

РАСПРШИВАЧ ОД ИНОКС ЧЕЛИКА РАСПРШИВАЧ «DOUBLE LIFE»

ВРТЛОЖНИ ПИШТОЉ 

РАСПРШИВАЧ 6Л

ПИШТОЉ ЦП600 ПВЦ

РАСПРШИВАЧ СУПЕР ХД

Разређивач за средства за прање, избегава отурање 
средства за прање и омогућава да се увек добије савршена 
разређена концентрација у распршивачима или у 
машинама за прање подова- Доступан је у 2 верзије: с 
малим и великим протоком, у зависности од потребе 
пуњења прскалица од 1 литар или распршивача већег 
капацитета и машина за прање подова.

Спреј пумпица од полиетилена, капацитета 1 л. 
Погодна за алкална и кисела средства за прање, није 
погодна за нагризајуће раствараче.

Распршивач за фино и контролисано распршивање, стабилног 
купастог облика, ХД отпорни дихтунзи, боца са подеоцима. 
СУПЕР ПРО + (светло плава) 2Л за алкална средства за 
прање, воскове и парфеме. СУПЕР ХД АЛКАЛНИ (плава) 1,5Л 
за алкална средства за прање. СУПЕР ХД КИСЕЛИ (црвена) 
1,5Л за алкална средства за 

Распршивач за средства за прање од инокс челика, с 
колицима, капацитета 24 лт са спиралном цеви од 10 
мт, пиштољем од инокс челика од 70 цм с аутоматским 
заустављањем, пресостатом, чепом за пуњење са 
сигурносним вентилом, индикатором нивоа са 
спољашње стране.

Иноватни распршивач за средства за прање од 24 лт, са 
фарбаним резервоаром, изнутра обложен пластифицираном 
епоксидном облогом, спирална цев од 10 мт, пиштољ од 
инокс челика од 70 цм с аутоматским заустављањем, 
пресостатом, чепом за пуњење са сигурносним вентилом, 
индикатором нивоа са спољашње стране.

Професионални распршивач за наношење средстава 
за прање, с пластичном комором, подесивом 
млазницом, индикатором нивоа, пиштољем који се 
може усмерити. укупна запремина 9 л, капацитет 
течности 6 л. Каиш за ношење преко леђа.

Пиштољ за прање ентеријера возила, напаја се 
компримованим ваздухом. Кућиште је од челика, радни 
притисак 6-9,2 бара, брзи улаз М, окретна пластична цев, 
капацитет резервоара 1 л, филтар за аспирацију средства 
за прање. Доступан је комплет резервних делова.

Пиштољ за распршивач с полиетиленском цеви, 
дршком и аутоматским заустављањем, пластичном 
млазницом за заштиту од гребања, отпоран на рђање и 
с филтером. Дужина 70 цм.

Које су предности?
Ÿ

 
Дупло дуже траје у односу на 
обичан резервоар.

Ÿ Средство за прање не мења свој 
састав услед оксидације и/или рђе.

Ÿ Млазница се не запушује.

INCLUDE EXTRA
KIT ACCESSORI

ПИШТОЉ ЗА ПЕНУ РЛ26
Професионални подесиви пиштољ за пену, за 
монтирање на машину за прање. Идеалан је за 
средства за прање с активном пеном и специјална 
средства као што је LUXAN FOAM, пенушаво средство 
за давање сјаја с нанотехнологијом.

NL25152612 + NL30175560

EXNA18 EXVAP9 EXNV24 

EXVHDA2 светло плава - EXVHDB15 плава - EXVHDR15 црвена G052BL

NZX7220R
NL15 - NL15R

NPXB1F16S - 16Л/мин.          NPXB1F04S  - 4Л/мин.

TRIGGER 2-WAY
Професионална прскалица с ексклузивним системом с два 
дејства: прска и на притисак и приликом пуштања, прскање је 
контантно уз минимални напор. ПЛАВА: ЕПДМ, за неутрална 
и алкална средства за прање; СВЕТЛО ПЛАВА: ВИТОН, за 
средства за прање с киселом пХ вредношћу и профуме.

CHS2WAY (EPDM) / CHS2AZZ (VITON) - Кутија 70 ком.

NEW
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NEW

TUNNEL CLEANER
Јако средство за уклањање окорелих наслага каменца 
са стакла у тунелским аутоперионицама. Може се 
ненети на стакло, металне конструкције, четке и 
пластичне површине аутоперионице где има каменца. 
Доводи до оксидације осетљивих метала.

ETC10/25 - Канистер 10 / 25 кг.

0

TUNNEL CLEANER

ANTICALCARE SERPENTINE
Средство за уклањање наслага каменца с металних 
површина, као и површина од бакра, алуминијума, 
челика и гвођжа итд., као што су ребра на машинама за 
прање, измењивачима топлоте, радијаторима итд. 
Омогућава дубинско чишћење јер раствара чак и 
дебеле наслаге каменца.

0

EAC10 - Канистер од кг.10



Одрживост и пажња према животној средини
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За нас из фирме АЛТУР веома су 
важни здравље особа и поштовање 
животне средине.
Сви производи фирме АЛТУР 
испуњавају захтеве државних и 
европских прописа из предметног 
сектора, набрајамо неколико 
најважнијих:
- Правилник ЕУ 648/04 о тоталној 
биоразградивости тензида; 
- Правилник ЕЗ 1907/06 REACH 
(Регистрација, евалуација, одобрење 
хемикалија), 
- Директива ЕУ 2/09 о ограниченој 
употреби опасних супстанци, 
важећи стандарди о Козметици

Фирма АЛТУР користи само 
сировине сигурне за корисника и 
животну средину. У нашим 
лабораторијама користимо и тензиде 
природног и биљног порекла и 
непрестано тражимо нове иновативне 
сировине; опредељујемо се за 
сировине с ознаком ЕКО-ЛАБЕЛ 
(добровољни начин означавања 
производа намењених за конзумирање 
који гарантује да је производ с овом 
ознаком реализован да сведе на 
минимум сопствени утицај на 
животну средину за читав свој циклус 
трајања: од производње до 
збрињавања у циљу одрживости).
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Не садржи фосфате 
нити НТА

Овај симбол означава све веће залагање 
током година за проучавање 
формулација које не садрже фосфате 
нити НТА, које штите здравље 
корисника у тренутку када користи неко 
средство, као и животну средину која га 
окружује. Претерани одвод фосфата у 
воде доводи до ненормалног раста 
водене флоре за чије је разлагање 
потребна огромна количиина 
кисеоника који се одузима од присутних 
животиња и доводи до њиховог гушења. 
НТА има индиректни токсични ефекат, 
јер се везује за тешке метале и чини их 
топљивим у води; дакле његови 
продукти разлагања веома су 
канцерогени и могу загадити водене 
токове и морску средину.

Природне боје

Фирма Алтур непрестано води рачуна о 
животној средини и радницима и 
користи боје природног порекла за 
производњу својих прозивода. Све то 
како би ови производи били што више 
биоразградиви и да се заштити здравље 
радника.
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