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ORODJA

Mesečna akcija
december-februar

EUR 29,90

EUR 22,90

EUR 14,90

 

Kakovostno strgalo za led s 
teleskopskim ročajem dolžine 
1000-1400 mm in vrtljivo metlico s 
termo držalom. 

Primerno tudi za SUVe, kombije in 
avtobuse.

 
Št. artikla  EM

101 109 398  kos

Strgalo za led S1400

 

Lopata za sneg iz kakovostne umetne mase z dvojno upognjenim, ergonomičnim aluminijastim 
ročajem, termo držalom, ojačana izvedba, s Sonneck klick-sistemom.

 
Št. artikla Mere mm Dolžina držala mm EM

101 193 103 550 x 370 1500 kos

Lopata za sneg Snowmaster Spezial

 

Plug za sneg iz visoko kakovostne umetne mase, 
z 2 kolesoma in aluminijastim robom. 

Kovinski ročaj s Sonneck klick-sistemom.

 
Št. artikla Mere mm EM

101 193 109 815 x 420 kos

Plug za sneg Schneeradler



KEMIČNO-TEHNIČNI IZDELKI
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Mesečna akcija
december-februar

EUR 9,90

EUR 4,90

EUR 7,90

           

Že narejeno mešanico sredstva proti zmrzovanju -20 °C lahko uporabite takoj. Primerno za zimo 
kot za celo leto. Pozimi brez truda odstranjuje umazanijo kot je staljen sneg, poleti pa poskrbi za 
jasen pogled skozi steklo. Primerno za brizgalne šobe in stekla iz polikarbonata z zelo dobro močjo 
čiščenja in združljivostjo materialov (lak, polikarbonat, guma, kovina itd.).

Raba: preprosto vlijte pripravljeno mešanico v posodo za čistilno sredstvo vetrobranskega stekla.

Prednosti izdelka: zaščita pred zmrzovanjem vsaj do -20 °C, s certifikatom DEKRA,    
čisti hitro in učinkovito, uporabno skozi celo leto, vonj po limoni.

Področje uporabe: zaščita pred zmrzovanjem do -20 °C
Nasvet: že pripravljena mešanica

Št. artikla Barva Vsebina l Pakiranje EM

110 663 314 modrikasta 5 kanister kos

Sredstvo proti zmrzovanju, mešanica -20 °C/5 l

           

Sprej Clearview je zelo učinkovit za odtaljevanje vetrobranskih stekel in ključavnic vozil. Visoka vsebnost 
aktivnih sestavin preprečuje ponovno zamrzovanje vetrobranskega stekla za kratek čas.

Raba:
1. Pločevinko pred uporabo dobro pretresite.
2. Razpršite po zaledeneli površini z razdalje približno od 15 do 20 cm.
3. Razpršilo pustite kratek čas delovati, nato odstranite led s strgalom.

Tip: SQ-728

Št. artikla Vsebina ml Pakiranje EM

110 660 312 400 sprej pločevinka kos

Odmrzovalni sprej Clearview

Impregnacijski sprej za tkanino in usnje.
Impregnira in ščiti tekstilne športne čevlje in čevlje za prosti čas, klobuke, kape, športne jopiče, trenirke, 
tekstilne torbice, dežnike, pohištvo za kampiranje, tende, šotore, čevlje, oblačila iz nubuk usnja itd., primeren 
tudi za sodobne, zračne TEX-materiale.

Prednosti izdelka:
• Vodoodbojen.
• Odporen na umazanijo.
• Odbija olja.
• Ščiti tkanino in usnje.
• Ohranja površine prožne in zračne.
• 360 °-ventilna tehnika

Nasvet: pred uporabo na skritih površinah preverite obstojnost barve.
Optimalna zaščita se doseže po približno 30 minutah po nanosu spreja.
 
Št. artikla Vsebina ml Barva EM

110 642 233 400 brezbarvna kos

Impregnacijski sprej TecLine

 


