Kosmetyki samochodowe, chemia motoryzacyjna,
produkty techniczne, produkty zimowe,
akcesoria
SONAX słynie na całym świecie z produkcji najwyższej jakości preparatów do pielęgnacji samochodu.
Ponad 70 lat doświadczeń, innowacyjność oraz ogromne nakłady ponoszone na badania i rozwój,
zaowocowały stworzeniem kompleksowej oferty dopracowanych w każdym calu produktów
przeznaczonych do pielęgnacji samochodu.
Produkty marki SONAX tworzone są z myślą o Tobie i Twoim samochodzie. Dzięki temu są niesamowicie
łatwe i wygodne w użyciu oraz niezwykle skuteczne w działaniu.
Każdy produkt ma oryginalną formułę opracowaną w laboratoriach firmy SONAX. Jest on poddawany
ciągłym testom tak, aby był jednocześnie efektywny, maksymalnie wydajny i bezpieczny dla Twojego
samochodu.
Dla firmy SONAX ogromne znaczenie ma również środowisko naturalne i Twoje zdrowie. Dlatego też
zarówno proces produkcji, jak i same produkty firmy SONAX spełniają najbardziej rygorystyczne, unijne
normy dotyczące ochrony środowiska.

www.sonax.pl
Facebook fb.com/SONAXPL youtube youtube.com/SONAXPOLSKA

INSTAGRAM instagram.com/sonaxpolska
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PREMIUM CL A SS

SONAX PREMIUM CLASS
Zestaw do polerowania lakieru

SONAX PREMIUM CLASS
Zestaw do czyszczenia skóry

Najwyższej jakości preparat do polerowania lakieru oparty na bazie szafirowych nano-cząsteczek. Przeznaczony do wszystkich rodzajów lakieru. Dokładnie usuwa nawet najgłebsze zarysowania oraz utlenioną warstwę lakieru.Przywraca oryginalny kolor i nadaje głęboki połysk, który utrzymuje się nawet po
wielu myciach. Nie pozostawia smug, hologramów oraz mazów. Doskonale nadaje się do likwidowania już istniejących hologramów. Pozwala użytkownikowi
mieć bezpośredni wpływ na jakość polerowania: dłuższe i bardziej intensywne
polerowanie zapewnia lepszy rezultat. Zestaw zawiera preparat do polerowania, specjalnie wyprofilowany uchwyt z gąbką do aplikacji i polerowania oraz
wysokiej jakosci ściereczkę z mikrofibry do usuwania pozostałości po preparacie. Preparat można stosować również przy użyciu maszyny polerskiej.
Zestaw dodatkowo zawiera: Gąbka P-Ball, ściereczka z mikrofibry

Praktyczny zestaw do profesjonalnego czyszczenia, dokładnej pielęgnacji i najlepszego zabezpieczenia tapicerki skórzanej. Delikatny dla tapicerki, usuwa
zabrudzenia, plamy i zacieki, chroni wyczyszczoną tapicerkę przed ponownym
zabrudzeniem, pękaniem oraz promieniowaniem UV.
Zestaw zawiera:
2x SONAX Do czyszczenia skóry (2x 250ml), SONAX Krem do pielęgnacji skóry
(250ml), ściereczka z mikrofiby, gąbka, szczotka, futerał

SC-S200941

250 ml

SC-S281941

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

216

Szt. na palecie

126

SONAX PREMIUM CLASS
Wosk Carnauba

SONAX PREMIUM CLASS
Do czyszczenia skóry

SONAX PREMIUM CLASS
Krem do pielęgnacji skóry

Produkt zawiera 100% najwyższej jakości wosków
Carnauba. Dzięki zwartej strukturze cząsteczek
wosku zapewnia maksymalne zabezpieczenie
przed promieniami UV i pozostawia długotrwały
głęboki i lśniący połysk. Doskonale chroni lakier
przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Wysokiej jakości delikatne olejki ułatwiają aplikację wosku.
Zestaw dodatkowo zawiera 2x gąbka

Preparat czyszczący do tapicerek skórzanych.
Dogłębnie czyści skórę, usuwając plamy, tłuszcz,
zacieki i ślady po jeansie, nie naruszając delikatnej
struktury materiału. Posiada wygodny aplikator,
który pozwala na bezproblemową i dokładną aplikację.

Profesjonalna emulsja do tapicerek skórzanych.
Chroni przed promieniowaniem UV, nawilża, zapobiega skrzypieniu skóry, spowalnia proces naturalnego starzenia się skóry. Nadaje tapicerce
właściwości hydrofobowe, tworząc niewidzialną
barierę ochronną przed brudem, wodą i zaciekami.

SC-S211200

2

Pojemność

Pojemność

200 ml

SC-S281141

Pojemność

250 ml

SC-S282141

Pojemność

250 ml

Szt. w kartonie

4

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

288

Szt. na palecie

972

Szt. na palecie

1152

X TREME

SONAX XTREME
Szampon 2 w 1 Koncentrat

SONAX XTREME
Do czyszczenia felg Super efekt

SONAX XTREME
Brilliant Shine Detailer

Wysoce wydajny koncentrat szamponu do mycia
powierzchni lakierowanych, metali, szkła, tworzywa sztucznego i gumy, ze specjalnymi dodatkami
wspomagającymi proces osuszania. Po wyschnięciu na umytej powierzchni nie pozostają ślady po
zaciekach – i to bez wycierania.

Wysoce skuteczny preparat do czyszczenia felg
stalowych i aluminiowych. Bez problemów usuwa nawet najbardziej oporny brud: zapieczony
pył hamulcowy, plamy oleju, ślady po gumie oraz
wszelkie zanieczyszczenia drogowe. Nie zawiera
kwasów. pH neutralne. Bezpieczny dla felg lakierowanych, nielakierowanych oraz śrub i nakrętek.

Delikatnie i skutecznie czyści lekko zabrudzone
powierzchnie nie pozostawiając rys. Nadaje lakierowi aksamitną gładkość i olśniewający, głęboki
połysk. Odświeża wcześniej nałożone warstwy
wosku, zapewnia dodatkowy efekt spływania
wody.

SC-S215300

Pojemność

1L

SC-S230200

Pojemność

500 ml

SC-S287400PL

Pojemność

750 ml

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

360

Szt. na palecie

432

Szt. na palecie

432

SONAX XTREME
WASH + SEAL

SONAX XTREME
SPRAY + SEAL

SONAX XTREME
Protect + Shine Hybrid NPT

Innowacyjny szampon do mycia ręcznego tworzący trwałą powłokę ochronną. Idealny do pielęgnacji lakieru niezabezpieczonego oraz do samochodów zabezpieczonych powłokami ochronnymi
lub woskami. Wydajny: tylko 25-50ml na 10 litrów
wody. Pozostawia wyjątkowy efekt hydrofobowy.
Ułatwia osuszanie samochodu.

Innowacyjna powłoka zabezpieczająca do stosowania na mokrą karoserię lub na szampon przed
spłukaniem. Wydobywa głębię koloru lakieru
i nadaje mu wyjątkowy połysk. Hydrofobowa powłoka ochronna odpycha wodę i cząsteczki brudu.
Idealna do pielęgnacji aut niezabezpieczonych, jak
również do odbudowy powłok zabezpieczających.
Bezdotykowa aplikacja: nanieś, spłucz i osusz samochód. Długotrwała ochrona: do 6 tygodni.

Polimerowa powłoka ochronna oparta na innowacyjnej formule Hybrid Net Protection Technology
zapewnia długotrwałą ochronę powierzchni lakieru, wyjątkową głębię koloru oraz wysoki połysk.
Nadaje powierzchni doskonałe właściwości hydrofobowe, które pozwalają utrzymać powierzchnię w czystości przez dłuższy okres czasu oraz
zdecydowanie ułatwiają jej mycie. Łatwa i szybka
w użyciu. Utrzymuje się na lakierze do 6 miesięcy.

SC-S244200

Pojemność

500 ml

SC-S243400

Pojemność

750 ml

SC-S222100

Pojemność

210 ml

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

594

Szt. na palecie

432

Szt. na palecie

300

3

X TREME

SONAX XTREME
Brilliant Wax 1 Hybrid NPT

SONAX XTREME
Polish&Wax 2 Hybrid NPT

SONAX XTREME
Polish&Wax 3 Hybrid NPT

Twardy wosk w płynie bez substancji ściernych
do lakierów nowych oraz wypolerowanych. Dzięki innowacyjnej technologii Hybrid Net Protection
nadaje połysk, przywraca głębię koloru oraz długotrwale zabezpiecza lakier. Preparat nadaje się
do wszystkich rodzajów lakierów. Nie pozostawia
trudnych do usunięcia białych plam i smug na elementach wykonanych z tworzywa sztucznego.

Wosk o umiarkowanym stopniu ścierności do usuwania zadrapań oraz polerowania zmatowiałych
powierzchni. Optymalna ilość cząsteczek ściernych w połączeniu z innowacyjną technologią Hybrid Net Protection nadaje zmatowiałym lakierom
głęboki połysk, wyciąga pierwotną głębię koloru
i zapewnia długotrwałą ochronę.

Skuteczny wosk o wysokim stopniu ścierności do
usuwania zniszczonych i zmatowiałych warstw
lakieru. Dzięki mikrocząsteczkom proszku aluminiowego wygładza zarysowania powstałe podczas
codziennej eksploatacji pojazdu. Innowacyjna
technologia Hybrid NPT pozwala w maksymalny
sposób wyciągnąć głębię koloru oraz uzyskać wysoki połysk wraz z „efektem rosy” - rozpraszania
kropli wody.

SC-S201100

250 ml

Pojemność

SC-S207100

Pojemność

250 ml

SC-S202100

Pojemność

250 ml

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

1152

Szt. na palecie

1152

Szt. na palecie

1152

NOWOŚĆ

Produkt z etykietą
w języku polskim

SONAX XTREME
Do pielęgnacji opon i gumy

SONAX XTREME
Do nabłyszczania opon WET LOOK

SONAX XTREME
Żel do plastików zewnętrznych

Głęboko wnika w strukturę gumy, pozostawia
długotrwałą powłokę ochronną i efekt czystej,
matowej opony. Chroni przed zabrudzeniami,
przedwczesnym pękaniem i starzeniem się gumy.
Zawarty filtr UV chroni przed negatywnym wpływem promieni słonecznych. Zabezpiecza nawet do
60 opon. Używany regularnie zapobiega powstawaniu brązowych przebarwień.

Zapewnia długotrwały, pełny i głęboki połysk oraz
nadaje efekt „mokrej” opony, który utrzymuje
się przez kilka tygodni. Zabezpiecza gumę przed
pękaniem, przedwczesnym starzeniem, blaknięciem i brązowymi odbarwieniami. Odpowiedni do
wszystkich typów opon. Niezwykle łatwy do nanoszenia: rozprowadź cienką warstwę, poczekaj na
wchłonięcie i gotowe.

Pielęgnuje zewnętrzne, nielakierowane elementy samochodu, wykonane z tworzyw sztucznych.
Ożywia kolory i nadaje połysk wyblakłym zderzakom i listwom ochronnym. Tworzy na pielęgnowanej powierzchni trwałą warstwę ochronną.
Preparat jest przezroczysty, nadaje się więc do
elementów plastikowych we wszystkich kolorach.
Nie zawiera silikonu.

SC-S256241

4

Pojemność

500 ml

SC-S235300

Pojemność

400 ml

SC-S210141

Pojemność

250 ml

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

432

Szt. na palecie

648

Szt. na palecie

1128

X TREME

SONAX XTREME
Płyn do mycia szyb Nano Pro

SONAX XTREME
Detailer do Wnętrza

Wyjątkowo silny preparat czyszczący do wszystkich powierzchni szklanych. Nanocząsteczki zawarte w preparacie tworzą warstwę zapewniającą
szybsze spływanie wody i utrudniającą osadzanie
się brudu. Nie pozostawia smug.

Szybko, łatwo i łagodnie usuwa zanieczyszczenia
z plastiku, gumy, winylu, metalu oraz tapicerek
skórzanych i materiałowych. Odświeża czyszczone
elementy i przywraca im naturalny wygląd. Eliminuje nieprzyjemne zapachy. Działa antystatycznie
- zapobiega osadzaniu się kurzu. Nie zawiera silikonu, nie tłuści. Bezpieczny dla czyszczonych elementów. Pozostawia przyjemny zapach.

SC-S238241

500 ml

Pojemność

SC-S220400

SONAX XTREME Do czyszczenia
wnętrza samochodu

750 ml

Pojemność

Preparat opracowany specjalnie do utrzymania
czystości we wnętrzu samochodu oraz w domu.
Dzięki specjalnej formule i bardzo intensywnemu działaniu szybko i skutecznie czyści elementy
wnętrza pojazdu, takie jak: tworzywa sztuczne,
tapicerka czy podsufitka. Jednocześnie eliminuje
nieprzyjemne zapachy dymu tytoniowego, pochodzenia zwierzęcego, a także wiele innych.
SC-S221241

500 ml

Pojemność

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

432

Szt. na palecie

432

Szt. na palecie

432

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Produkt z etykietą
w języku polskim

SONAX XTREME
Cockpit matowy

SONAX XTREME
Detailer do plastiku

SONAX XTREME
Odplamiacz do tapicerki i alcantary

Czyści i pielęgnuje elementy z tworzywa sztucznego we wnętrzu auta. Działa antystatycznie, dzięki
czemu zapobiega gromadzeniu się kurzu. Regeneruje i konserwuje zmatowiałe i chropowate powierzchnie nadając im efekt miękkości. Pozostawia przyjemny, odświeżający zapach. Nie zawiera
silikonu ani rozpuszczalników.

Czyści, konserwuje, zabezpiecza i odnawia elementy plastikowe wewnętrzne i zewnętrzne. Zapewnia głęboki połysk i poprawę intensywności
koloru. Zmniejsza widoczność drobnych rys i otarć
nielakierowanych elementów plastikowych. Do
pielęgnacji m.in.: deski rozdzielczej, boczków
drzwi, ozdobnych listew zewnętrznych. do odświeżenia plastików w komorze silnika.

Skuteczny i silny odplamiacz do materiałów takich
jak: wykładzina, tapicerka, podsufitka, alcantara.
Usuwa wszystkie trudne, tłuste czy wtarte w tapicerkę zabrudzenia, między innymi: krem, tłuszcz,
tusz, pasta do butów, smar itp. Bezpieczny dla
czyszczonej powierzchni.

SC-S283241

Pojemność

500 ml

SC-S255241

Pojemność

500 ml

SC-S252200

Pojemność

300 ml

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

432

Szt. na palecie

432

Szt. na palecie

864

5

X TREME

NOWOŚĆ

Produkt z etykietą
w języku polskim

SONAX XTREME
Pianka do tapicerki

SONAX XTREME
Pianka do skóry Nano Pro

SONAX XTREME
Mleczko do skóry matowe

Czyści wszelkiego rodzaju elementy tekstylne,
takie jak: siedzenia, tapicerkę, wykładziny, obicia,
podsufitkę, foteliki dla dzieci oraz elementy z delikatnej Alcantary. Wnika w głąb włókien, odświeża
kolory i usuwa nieprzyjemne zapachy (np. dym
papierosowy, zapachy pochodzenia zwierzęcego).

Brutalna wobec brudu - łagodna dla skóry. Pianka
o naturalnym zapachu skóry, do czyszczenia
i pielęgnowania foteli samochodowych, elementów wystroju wnętrza, pokrowców na motocykle,
mebli i innych elementów z gładkiej skóry. Usuwa
brud, olej i tłuszcz nadając skórze wyjątkową sprężystość. Naturalny wosk pszczeli zapewnia długotrwałą konserwację.

Mleczko czyszcząco-pielęgnujące do tapicerek ze
skóry naturalnej lub syntetycznej. Doskonale impregnuje i chroni przed ponownym zabrudzeniem.
Odpowiednie również do pielęgnacji skóry perforowanej. Zawiera olej jojoba, który nadaje tapicerce maksymalnej gładkości bez efektu „śliskości”.
Przywraca oryginalną elastyczność. Posiada przyjemny, naturalny zapach skóry.

SC-S206300

400 ml

SC-S289100

Pojemność

250 ml

SC-S254241

Pojemność

500 ml

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

648

Szt. na palecie

1008

Szt. na palecie

432

SONAX XTREME Letni płyn do
spryskiwaczy Nano Pro

SONAX XTREME Letni płyn do
spryskiwaczy Koncentrat 1:100 Nano Pro

SONAX XTREME
Do czyszczenia folii

Niezwykle szybko usuwa z szyb warstwy brudu
i tłuszczu ograniczające widoczność. Dzięki formule NanoPro jest znacznie wydajniejszy od tradycyjnych płynów oraz skuteczniej usuwa owady.
Nie pozostawia smug i zacieków. Można stosować
do dysz wachlarzowych.

Koncentrat płynu do spryskiwaczy szyb i reflektorów samochodowych o świeżym zapachu. Dzięki
zastosowaniu nanotechnologii poprawiona została szybkość i skuteczność mycia. Wyjątkowa wydajność: z 25 ml uzyskuje się 2,5 litra gotowego do
użycia płynu do spryskiwaczy. Można stosować do
dysz wachlarzowych.

Preparat do wstępnego czyszczenia oklejeń pojazdów. Szybko i dokładnie usuwa wszystkie typowe
zabrudzenia z powierzchni folii. Bezpieczny dla
czyszczonych powierzchni zarówno matowych jak
i błyszczących. Zalecany do stosowania przed myciem właściwym.

SC-S272405G

6

Pojemność

Pojemność

4L

SC-S271141

Pojemność

250 ml

SC-S293241

Pojemność

500 ml

Szt. w kartonie

4

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

144

Szt. na palecie

1152

Szt. na palecie

432

ELEMENT Y ZEWNĘTRZNE, L AKIER I CHROM

Aktualnie producent jest w trakcie zmiany opakowań typu tubobutelka w pojemnościach 500ml oraz 250ml:
DOTYCHCZASOWE OPAKOWANIE
występujące m.in. w woskach
koloryzujących, produktach do
polerowania

ZAMIENNE OPAKOWANIE
pozwala na precyzyjne dozowanie produktu za
pomocą nakrętki typu push-pull

SONAX
Wosk koloryzujący Nano Pro
Wosk koloryzujący na bazie nanotechnologii przeznaczony do wszystkich lakierów zwykłych i metalizowanych. Zawiera naturalne woski Carnauba. Zawarte w wosku
barwniki zakrywają drobne rysy. Przywraca głębię koloru i nadaje brylantowy połysk na wiele miesięcy. Zapewnia długotrwałą ochronę. Czyści poleruje i jednocześnie
konserwuje. W opakowaniu 500ml znajduje się kredka woskowa do maskowania dużych rys oraz odprysków na lakierze.
BIAŁY
Pojemność

250 ml

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

1152

SC-S296041

BIAŁY
Pojemność

500 ml

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

594

SC-S296000

NIEBIESKI

CZERWONY

CZARNY

SREBRNY

SC-S296241

SC-S296441

SC-S296141

SC-S296341

NIEBIESKI

CZERWONY

CZARNY

SREBRNY

SC-S296200

SC-S296400

SC-S296100

SC-S296300

7

ELEMENT Y ZEWNĘTRZNE, L AKIER I CHROM

SONAX
Twardy wosk w płynie

SONAX
Do regeneracji lakieru

SONAX
Wosk na mokro

Znakomity
wosk
zabezpieczający
lakier.
Chroni i pielęgnuje lakiery zwykłe i metalizowane. Wysokiej jakości naturalne woski
Carnauba trwale zabezpieczają przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych.
Wyjątkowo łatwy w użyciu. Łagodny dla lakieru.
Nasyca kolory i nadaje głęboki połysk. Nie zawiera
środków ściernych.

Czyści zmatowiałe, lekko porysowane i mocno
utlenione lakiery zwykłe i metalizowane. Przywraca pierwotną głębię koloru. Wygładza drobne rysy. Usuwa resztki brudu i plamy ze smoły.
Wyjątkowo łatwy w użyciu. W celu zabezpieczenia lakieru zaleca się użycie dodatkowo preparatu
SONAX Twardy wosk w płynie.

Wysoce skuteczny i łatwy w użyciu preparat czyszcząco-ochronny. Może być stosowany do wszystkich rodzajów lakieru. Dzięki zawartości naturalnego wosku Carnauba zapewnia ochronę lakieru,
ożywia kolor oraz pozostawia wysoki połysk na
kilka tygodni bez konieczności ponownego polerowania.

SC-S301100

250 ml

SC-S302100

Pojemność

250 ml

SC-S288200

Pojemność

500 ml

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

1152

Szt. na palecie

1152

Szt. na palecie

432

SONAX
Auto politura

SONAX
Wosk do lakierów metalizowanych

SONAX
Szampon z woskiem Koncentrat

Politura skuteczna na drobne zadrapania i zmatowiały lakier. Wyjątkowo łatwa w użyciu. Czyści lakier, ożywia kolory i zapewnia długotrwałą
ochronę powierzchni dzięki naturalnym woskom
Carnauba. Nadaje karoserii głęboki, lśniący połysk.

Wosk do polerowania lakierów metalizowanych.
Czyści, poleruje i zabezpiecza lakierowaną powierzchnię. Usuwa drobne nierówności. Wysokogatunkowe, naturalne woski Carnauba trwale
chronią przed szkodliwym wpływem czynników
atmosferycznych. Zapewnia optymalną, długotrwałą ochronę.

Szybka pielęgnacja lakieru podczas ręcznego mycia samochodu. Czyści i jednocześnie chroni lakier.
Gruntownie usuwa wszelkie zabrudzenia, a zawarty w preparacie wosk pokrywa lakier warstwą
ochronną nadając jednocześnie głęboki połysk.

SC-S300100

8

Pojemność

Pojemność

250 ml

SC-S317100

Pojemność

250 ml

SC-S313200

Pojemność

500 ml

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

1152

Szt. na palecie

1152

Szt. na palecie

594

ELEMENT Y ZEWNĘTRZNE, L AKIER I CHROM

SONAX
Szampon Green Lemon Koncentrat

SONAX Szampon Nabłyszczający
Koncentrat

SONAX Szampon samochodowy
Koncentrat

Myje szybko i dokładnie jednocześnie zabezpieczając lakier samochodowy. Łagodny dla lakieru
dzięki neutralnemu pH. Idealny również do myjek
wysokociśnieniowych. Nie zawiera fosforanów.
Świeży zapach zielonej cytryny.

Skoncentrowany szampon do ręcznego mycia
samochodu. Działa szybko i dokładnie. Usuwa typowe zabrudzenia drogowe. Jednocześnie wosk
zawarty w szamponie nabłyszcza i zabezpiecza
czyszczoną powierzchnię. Nadaje się do czyszczenia wszelkich powierzchni lakierowanych, metalu,
szkła, tworzyw sztucznych, gumy, ceramiki, porcelany i powierzchni metalowych.

Łagodny szampon samochodowy w koncentracie
(100 ml na 10 l wody) przeznaczony do częstego
mycia. Czyści delikatnie, nadając połysk. Bezpieczny dla karoserii. Można stosować do mycia
wszystkich rodzajów lakierów, chromów, elementów z tworzyw sztucznych i szkła. Nie zawiera fosforanów.

SC-S324541

Pojemność

2L

SC-S314300

Pojemność

1L

SC-S314341

Pojemność

1L

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

216

Szt. na palecie

360

Szt. na palecie

360

SONAX
Do usuwania owadów

SONAX
Do usuwania żywicy

SONAX
Preparat do usuwania smoły

Szybko i bez problemu usuwa pozostałości po
owadach z szyb, lakieru, chromu i tworzyw sztucznych. Dzięki swym znakomitym właściwościom
penetrującym rozmiękcza nawet stare, zaschnięte
zabrudzenia po owadach, jednocześnie nie naruszając czyszczonej powierzchni.

Usuwa żywicę, ptasie odchody i inne uporczywe
zabrudzenia ze wszystkich lakierów samochodowych, szyb i tworzyw sztucznych.

Działa łagodnie i jednocześnie dokładnie usuwa
plamy ze smoły i oleju oraz innego typu uporczywe zabrudzenia. Doskonały do czyszczenia lakieru
i chromu. Usuwa pozostałości po naklejkach oraz
pozostałości po preparatach do konserwacji podwozia. Użycie preparatu nie powoduje rys i zadrapań.

SC-S533200

Pojemność

500 ml

SC-S390300

Pojemność

400 ml

SC-S334200

Pojemność

300 ml

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

432

Szt. na palecie

648

Szt. na palecie

864

9

ELEMENT Y ZEWNĘTRZNE, L AKIER I CHROM

NOWOŚĆ

SONAX
Do usuwania nalotów rdzy

SONAX
Zestaw do odnawiania reflektorów

SONAX
Zestaw do usuwania zarysowań

Szybko i skutecznie usuwa rdzawy nalot i plamy
rdzy. Przedłuża tym samym żywotność powierzchni lakierowanych. Doskonale nadaje się do usuwania pyłu przemysłowego z lakieru i lakierowanych
powierzchni z tworzywa sztucznego. Czyści lakier
z resztek wapnia i innego rodzaju zabrudzeń.

Zestaw do ręcznego regenerowania zmatowiałych i pożółkłych plastikowych kloszy reflektorów.
Przywraca oryginalną przezroczystość kloszy
reflektorów, usuwa drobne zarysowania oraz zabezpiecza przed ponownym ich zmatowieniem
i wyblaknięciem. Szybki i ekonomiczny sposób na
przywrócenie reflektorom atrakcyjnego wyglądu
oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzięki zwiększeniu wydajności świateł w samochodzie. Zestaw
wystarcza do regeneracji dwóch par reflektorów.

Zestaw do ręcznego usuwania niewielkich rys
i zadrapań z lakierów bezbarwnych. W 2 lub 3 prostych etapach można usunąć nawet dość głębokie
rysy, o ile nie sięgają one aż do lakieru podstawowego lub do powłoki gruntowej. Do lakierów zwykłych i metalizowanych oraz do lakierów odpornych na zadrapania.

SC-S513200

500 ml

SC-S405941

Pojemność

125 ml

SC-S305941

Pojemność

2x25 ml

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

...

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

432

Szt. na palecie

120

Szt. na palecie

648

SONAX
Powłoka zabezpieczająca do felg

SONAX
Żel do mycia felg

SONAX Do konserwacji
elementów gumowych

Skuteczne i łatwe w aplikacji zabezpieczenie felg.
Tworzy przezroczystą, gładką i hydrofobową powłokę, która zmniejsza podatność felg na brudzenie się i ułatwia ich późniejsze czyszczenie. Niezawodnie chroni aluminiowe, stalowe, chromowane
i polerowane felgi przed pyłem hamulcowym oraz
innymi uporczywymi zanieczyszczeniami. Zapewnia wysoki połysk i ochronę przez okres do 6 tyg.

Preparat czyszczący do regularnej pielęgnacji
felg. Znakomicie nadaje się do usuwania zwykłych zanieczyszczeń. Tworzy specjalną warstwę
ochronną zapobiegającą osadzaniu się zabrudzeń,
zwłaszcza z pyłu hamulcowego. Nie zawiera kwasów, jest bardzo łagodny i bezpieczny dla felg.
W przypadku uporczywych zabrudzeń zalecamy
stosowanie SONAX Xtreme Do czyszczenia felg
Super efekt.

Czyści i pielęgnuje wszystkie części gumowe w samochodzie i zachowuje ich elastyczność. Przedłuża żywotność gumy i ożywia kolory. Bez problemu
czyści opony i gumowe dywaniki, przywracając
im świeży wygląd. Zimą zapobiega przymarzaniu
uszczelek w oknach i drzwiach.

SC-S436300

10

Pojemność

Pojemność

400 ml

SC-S429200

Pojemność

500 ml

SC-S340200

Pojemność

300 ml

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

648

Szt. na palecie

432

Szt. na palecie

864

ELEMENT Y ZEWNĘTRZNE, L AKIER I CHROM

SONAX
Pianka do opon

SONAX Do pielęgnacji tworzyw
sztucznych Nabłyszczający

SONAX Do pielęgnacji tworzyw
sztucznych Matowy

Czyści, chroni i pielęgnuje opony samochodowe.
Wystarczy nanieść ją na oponę. Bez problemu usuwa duże zabrudzenia. Przywraca głęboki połysk
i nasyca kolor wyblakłych opon. Utrzymuje sprężystość gumy i chroni ją przed pękaniem. Jedno opakowanie wystarcza na oczyszczenie aż 24 opon.

Wysokiej jakości emulsja pielęgnacyjna do tworzyw sztucznych i gumy. Czyści, nabłyszcza i konserwuje elementy wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. Wnika głęboko pod zanieczyszczenia i odrywa
je od powierzchni. Zabezpiecza plastiki i gumę
przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Działa antystatycznie, ożywia kolory i pozostawia przyjemny zapach.

Wysokiej jakości emulsja pielęgnacyjna do tworzyw sztucznych i gumy. Czyści i konserwuje
elementy wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. Wnika głęboko pod zanieczyszczenia i odrywa je od
powierzchni. Zabezpiecza plastiki i gumę przed
niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Działa antystatycznie, ożywia kolory
i pozostawia przyjemny zapach. Dzięki niej powierzchnia staje się jedwabiście matowa.

SC-S435300

Pojemność

400 ml

SC-S380041

Pojemność

300 ml

SC-S383041

Pojemność

300 ml

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

648

Szt. na palecie

1152

Szt. na palecie

1152

SONAX
Odnawia czarne plastiki

SONAX Impregnat do dachów
i tapicerki w kabrioletach

SONAX Do czyszczenia dachów
w kabrioletach

Trwale ożywia i pielęgnuje wyblakłe i zmatowiałe elementy z tworzywa sztucznego na zewnątrz
pojazdu. Wygodny i higieniczny w użyciu dzięki
zastosowanemu aplikatorowi (gąbce). Receptura
na bazie wody.

Środek konserwujący i impregnujący do dachów
w kabrioletach wykonanych z materiału. Uszczelnia silnie obciążone miejsca zagięć oraz szwy.
Ożywia kolory i chroni przed ponownym zabrudzeniem. Impregnuje również elementy tekstylne we
wnętrzu auta. Zapobiega wnikaniu brudu i wilgoci
w fotele wykonane z materiału i mikrofazy oraz
dywaniki. W zestawie praktyczna gąbka, zapewniająca czystą i równomierną aplikację.

Specjalny preparat czyszczący do wszystkich
dachów w kabrioletach wykonanych z materiału
i tworzywa sztucznego. Usuwa szybko i dokładnie
nawet bardzo uporczywe zabrudzenia. Bez problemu można go stosować podczas mycia samochodu. Bezpieczny dla oryginalnego lakieru.

SC-S409100

Pojemność

100 ml

SC-S310200

Pojemność

300 ml

SC-S309200

Pojemność

500 ml

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

1890

Szt. na palecie

360

Szt. na palecie

432

11
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SONAX
Pasta do chromu i aluminium

SONAX
Pasta lekkościerna

SONAX
SX MULTISTAR

Pasta do polerowania aluminium i metali ozdobnych, takich jak miedź, mosiądz, chrom. Szybko,
dokładnie i bezpiecznie usuwa rdzę i smugi, rozpuszcza zabrudzenia i resztki korozji. Przywraca
pierwotny połysk i konserwuje, pokrywając powierzchnię warstwą ochronną, która zapobiega
ponownej korozji.

Wygładza zadrapania i rysy na lakierach zwykłych
(akrylowych). Przygotowuje podkład pod prace
lakiernicze. Usuwa zniszczone, utlenione i nadmierne warstwy lakieru. Ściera warstwę lakieru
uszkodzoną żrącym działaniem ptasich odchodów,
rozkładających się owadów i żywicą. Nie zawiera
silikonu.

Preparat czyszczący, doskonale usuwa: pozostałości po owadach, zabrudzenia drogowe, błoto
i kurz, smar, olej, benzynę, ptasie odchody, zabrudzenia pochodzenia organicznego. Niezastąpiony podczas codziennej pielęgnacji lakieru, szkła,
plastików i folii samochodowych. Idealnie nadaje
się do czyszczenia wstępnego przed myciem zasadniczym samochodu. Usuwa również uporczywe
plamy z tapicerki, podsufitek, dywaników, kokpitu
i elementów ozdobnych.

SC-S308000

Pojemność

75 ml

SC-S320100

Pojemność

75 ml

SC-S627400

Pojemność

750 ml

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

2100

Szt. na palecie

2100

Szt. na palecie

432

T ECHNIK A I WAR S ZTAT

Zapach

Zapach

Cytryna

Jabłko

SONAX
Letni płyn do spryskiwaczy

SONAX
Letni płyn do spryskiwaczy

SONAX
Płyn do mycia szyb

Gotowy do użycia letni płyn do spryskiwaczy szyb
i reflektorów samochodowych o zapachu cytrynowym. Szybko usuwa owady, olej, silikon i inne
tłuste zabrudzenia. Nie powoduje pęknięć naprężeniowych na szkłach reflektorów. Można go stosować do dysz wachlarzowych.

Gotowy do użycia letni płyn do spryskiwaczy szyb
i reflektorów samochodowych o zapachu jabłkowym. Szybko usuwa owady, olej, silikon i inne
tłuste zabrudzenia. Nie powoduje pęknięć naprężeniowych na szkłach reflektorów. Można go stosować do dysz wachlarzowych.

Dzięki wyjątkowo silnej formule błyskawicznie
usuwa nawet najcięższe zabrudzenia drogowe
oraz ślady po owadach z szyb, reflektorów i lusterek nie pozostawiając smug. Szybko i skutecznie likwiduje tłuste zabrudzenia i osad z nikotyny z szyb
we wnętrzu samochodu oraz lusterek. Doskonale
nadaje się również do mycia okien i luster w domu.
Nie zawiera fosforanów.

SC-S260405G

12

Pojemność

4L

SC-S261405G

Pojemność

4L

SC-S338241

Pojemność

500 ml

Szt. w kartonie

4

Szt. w kartonie

4

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

144

Szt. na palecie

144

Szt. na palecie

432

S Z Y B Y, P L A S T I K I , W N Ę T R Z E S A M O C H O D U

SONAX
Ściereczki do szyb

SONAX
Preparat do polerowania szyb

SONAX
Ściereczka do usuwania wosku

Nasączone ściereczki przeznaczone do czyszczenia szyb i innych powierzchni szklanych, np. lustra,
ekrany monitorów i szkła okularów. Czyszczą, nie
pozostawiając smug. Idealne w czasie podróży.

Specjalna emulsja zawierająca środki ścierne
do czyszczenia szyb w samochodzie i tylnych szyb
z tworzywa sztucznego w kabrioletach. Usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia jak silikon,
wosk, olej, sadza i owady. Nadaje się również do
czyszczenia piór wycieraczek.

Specjalna ściereczka czyszcząca do usuwania
warstwy wosku z szyb po myciu pojazdu w myjni. Opakowanie zawiera nawilżoną ściereczkę do
czyszczenia i suchą ściereczkę do wytarcia szyby.

SC-S415000

SC-S412000

W opakowaniu

10 szt.

Szt. w kartonie

12

Szt. na palecie

1680

W opakowaniu

25 szt.

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

500

Szt. na palecie

672

Szt. na palecie

1152

Szt. na palecie

9000

SC-S274100

Pojemność

250 ml

SONAX
Mleczko do czyszczenia skóry

SONAX
Odplamiacz do tkanin

Wysokogatunkowe mleczko do łagodnego czyszczenia i pielęgnowania skórzanych elementów we
wnętrzu pojazdu, osłon na koła motocyklowe i innych gładkich skór. Odświeża kolor i zapach skóry.
Bez problemu usuwa brud, olej i tłuszcz. Nadaje
skórze szczególną sprężystość i chroni przed pękaniem. Woski pszczele i silikonowe zapewniają
skórze długotrwałą ochronę i działają hydrofobowo.

Szybko i bezpiecznie usuwa nawet najbardziej
uporczywe zabrudzenia jak plamy ze smaru, oleju
i smoły z tekstyliów, tapicerki i dywaników podłogowych.

SC-S291141

Pojemność

250 ml

SC-S653200

Pojemność

300 ml

SC-S418100

W opakowaniu

1 szt.

SONAX
Pianka do tapicerki
Silnie pieniący preparat do usuwania nawet najbardziej uporczywych zabrudzeń z dywaników,
tapicerki, tkanin i wykładzin podłogowych. Wnika
we włókna, odświeża kolory i nie pozostawia brudu na krawędziach. Daje się bez problemu usunąć
odkurzaczem.

SC-S306200

Pojemność

400 ml

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

1152

Szt. na palecie

864

Szt. na palecie

648
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SONAX
Ściereczka do wnętrza samochodu

SONAX
Neutralizuje zapachy

SONAX Do czyszczenia wnętrza
samochodu

Usuwa nieprzyjemne zapachy pochodzenia zwierzęcego, nikotyny itp., zarówno w samochodzie,
jak i w mieszkaniu. Nieprzyjemne zapachy nie są
jedynie maskowane, lecz całkowicie neutralizowane. Zawiera niewielki dodatek perfum, które
zapewniają delikatny, przyjemny i długo utrzymujący się zapach. Nadaje się do tapicerki, siedzeń,
dywanów, zasłon, materiałów, butów, ubrań oraz
jako odświeżacz powietrza.

Dokładnie usuwa nawet najbardziej uporczywy
brud z wykładzin, tapicerki, pokrowców tekstylnych, podsufitek z tworzywa sztucznego i szyberdachów. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy
i pozostawia świeży, przyjemny zapach w samochodzie.

SC-S292241

Pojemność

500 ml

SC-S321200

Pojemność

500 ml

Uniwersalna ściereczka do szybkiego czyszczenia
całego wnętrza samochodu. Doskonale nadaje się
do wszystkich gładkich i chropowatych powierzchni, np. kokpitu, podsufitki, wykładzin z tworzywa
sztucznego, dywaników, siedzeń, tapicerki i skóry.
Nie wymaga dodatkowego wycierania. Nie pozostawia pasów i smug. Idealna do wstępnego
czyszczenia.

SC-S413000

W opakowaniu

1 szt.

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

24

Szt. na palecie

432

Szt. na palecie

432

Szt. na palecie

2688

Zapachy
Green Lemon
Sport Fresh
Waniliowy

SONAX Do renowacji
przezroczystych plastików

SONAX
Cockpit matowy Atomizer

Do szkła plastikowego, akrylowego i pleksiglasu.
Usuwa zadrapania i rysy z tworzyw sztucznych,
szyb w przyczepach, na łodziach, w samolotach,
z wyświetlaczy telefonów komórkowych, szkiełek
w zegarkach, z mebli ze szkła akrylowego itp.

Czyści i konserwuje wszystkie elementy z tworzyw sztucznych. Działa antystatycznie, dzięki czemu zapobiega ponownemu osadzaniu się kurzu. Ożywia kolor i pozostawia oryginalny matowy wygląd kokpitu. Wygodne
opakowanie typu atomizer ułatwia nanoszenie preparatu. Pozostawia świeży zapach. Nie zawiera silikonu.

SC-S305000

14

Pojemność

75 ml

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

2100

SC-S357241
SPORT-FRESH

SC-S358241
SC-S309200
GREEN LEMON

Pojemność

500
ml
500ml

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

432

SC-S360241
SC-S380041
WANILIOWY

Pojemność

500 ml

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

432

Pojemność

500
ml
300ml

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

432
1152

T ECHNIK A I WAR S ZTAT

NOWOŚĆ
Zapachy
Ocean-fresh
Green Lemon
Cherry Kick

SONAX
Ściereczki do kokpitu

SONAX
A/C Power Cleaner 100ml

Czyszczą, pielęgnują i konserwują wszystkie
elementy z tworzywa sztucznego oraz z drewna
i gumy. Praktyczne rozwiązanie do zastosowania
wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. Idealne na podróż i do czyszczenia wstępnego.

Czyści układy klimatyzacji, nawiewy i wnętrza pojazdów. Usuwa irytujące zapachy i zapewnia świeży zapach
we wnętrzu.
SONAX A/C Power Cleaner zawiera specjalną bio-formułę. Bazuje ona na żywych kulturach „dobrych” bakterii, które dominują nad i tym samym nie pozwalają rozmanażać się bakteriom powodującym nieprzyjemne
zapachy – w odróżnieniu od innych produktów, które tylko je maskują.
Szybki i łatwy w użyciu: po zaledwie 15 minutach i bez wysiłku samochód jest gotowy do jazdy. Display zawiera mix 12 sztuk po 100 ml, 4 szt. każdego z trzech zapachów: Ocean-fresh, Green Lemon, Cherry Kick.

SC-S415100

SC-S412100

W opakowaniu

10 szt.

Szt. w kartonie

12

Szt. na palecie

1680

W opakowaniu

25 szt.

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

Szt. na palecie

672

Szt. na palecie

SC-S323941
SC-S309200

Pojemność

12x100ml
500ml

SC-S380041

Pojemność

300ml

12

Szt. w kartonie

6

4321260

Szt. na palecie

1152

6

T ECHNIK A I WAR S ZTAT

360˚

SONAX Zmywacz do hamulców
i części mechanicznych

SONAX
Olej MoS 2 Nano Pro

Do czyszczenia i konserwacji tarcz i pozostałych
elementów układu hamulcowego, sprzęgła oraz
części mechanicznych. Wysoce wydajny. Szybko
i dokładnie usuwa pył hamulcowy, olej, smary, silikon oraz inne zanieczyszczenia. Nie pozostawia
osadu. Nie zawiera acetonu ani związków aromatycznych. Preparat odparowuje nie pozostawiając
żadnych osadów.

Uniwersalny olej smarujący z dodatkiem dwusiarczku molibdenu. Doskonale nadaje się do poluzowywania silnie zapieczonych i zardzewiałych
śrub, nakrętek i sworzni, ułatwiając ich odkręcenie. Likwiduje piski i smaruje wszystkie ruchome
elementy. Zabezpiecza powierzchnie metalowe
przed korozją. Wypiera wilgoć, zapobiega prądom
upływowym w instalacji elektrycznej i poprawia
kontakt elektryczny. Rozpuszcza smołę, smary
i resztki kleju.

SC-S483341

Pojemność

400 ml

SC-S339400

Pojemność

400 ml

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

648

Szt. na palecie

648

15

T ECHNIK A I WAR S ZTAT

360˚

SONAX
SX90 EASY SPRAY

SONAX
SX90 BIO EASY SPRAY

Klasyczny olej wielofunkcyjny. Odrdzewia i zabezpiecza przed ponowną korozją. Likwiduje piski i skrzypienie. Czyści, konserwuje i smaruje.
Odpowiedni jako spray kontaktowy do styków
elektrycznych i wypierający wilgoć. Nie zawiera
silikonu.

Olej wielofunkcyjny z innowacyjną formułą aktywnej piany. Idealny produkt do wszelkich aplikacji na zewnątrz. Piana przylega do pokrytej
nią powierzchni przez długi czas i dzięki dyszy
EasySpray może być nanoszona nawet w trudno
dostępne miejsca.

SC-S474141

SC-S474400

Pojemność

100 ml

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

2232

Pojemność

400 ml

SC-S475200

Pojemność

300 ml

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

720

Szt. na palecie

648

SONAX
Pasta naprawcza do tłumików

SONAX
Pasta montażowa do tłumików

SONAX
Zestaw naprawczy do tłumików

Błyskawicznie i trwale zasklepia małe pęknięcia,
dziury i nieszczelności w układzie wydechowym
zapewniając absolutną gazoszczelność. Nie zawiera azbestu i jest odporna na bardzo wysokie
temperatury.

Pozwala szybko i prosto łączyć i montować kolejne części układów wydechowych. Tworzy trwałe
uszczelnienia na złączach, zapobiegające przedostawaniu się gazów. Pasta nie zawiera azbestu
i jest odporna na bardzo wysokie temperatury.

Zestaw składający się z Pasty naprawczej do tłumików oraz specjalnej taśmy z włókna szklanego
o dużej odporności na działanie wysokich temperatur. Błyskawicznie i trwale zasklepia większe
pęknięcia, dziury i nieszczelności w układzie wydechowym, zapewniając absolutną gazoszczelność. Pasta nie zawiera azbestu i jest odporna na
bardzo wysokie temperatury.

SC-S553100
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360˚

Pojemność

200 ml

SC-S552000

Pojemność

170 ml

SC-S553141

Pojemność

200 ml

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

1386

Szt. na palecie

1386

Szt. na palecie

1200

AKCESORIA

SONAX
Gąbka uniwersalna

SONAX
Rękawica z mikrofibry

SONAX
Gąbka z mikrofibry 2 w 1

Uniwersalna gąbka do mycia samochodu. Wyjątkowo chłonna. Gąbka posiada zróżnicowaną
strukturę powierzchni przeznaczoną do różnych
zadań. Strona koloru szarego jest miękka i służy do
ogólnego mycia całego pojazdu. Strona koloru białego jest szorstka i idealnie nadaje się do usuwania
uporczywych zabrudzeń (np. owadów).

Praktyczna i wygodna rękawica do czyszczenia zewnętrznych elementów pojazdów. Miękka i gładka
mikrofibra dokładnie i łagodnie czyści powierzchnie lakierowane, szkło i tworzywa sztuczne.

Specjalna gąbka do mycia samochodu posiadająca dwie różne powierzchnie mikrofibry. Strona
z frędzlami delikatnie czyści, jest wysoce chłonna
i zwiększa pienienie. Gładka strona ułatwia usuwanie uporczywych zabrudzeń.

SC-S428000

W opakowaniu

1 szt.

W opakowaniu

1 szt.

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

Szt. na palecie

6

288

Szt. na palecie

1200

Szt. na palecie

216

SC-S428200

SC-S428100

W opakowaniu

1 szt.

SONAX
P-Ball Uchwyt z gąbką polerską

SONAX
Gąbka do nakładania wosku

SONAX
Ściągaczka do wody

Ergonomiczny uchwyt z gąbką do polerowania:
ułatwia ręczne polerowanie oraz pozwala szybko osiągnąć wysoki połysk. Może być używany ze
wszystkimi woskami i preparatami polerującymi
SONAX. Po użyciu gąbkę można łatwo odczepić
w celu umycia ciepłą wodą. Uchwyt z gąbką P-Ball
jest również dołączony do SONAX Premium Class
Zestaw do polerowania lakieru.

Specjalna gąbka do nakładania wosków i preparatów polerskich. Twarda strona koloru białego służy
jako uchwyt, a żółta do wcierania wybranego produktu. Można ją używać uniwersalnie do nanoszenia past i emulsji ściernych, wosków, preparatów
do pielęgnacji tworzyw sztucznych itp.

Najszybsza możliwość wysuszenia pojazdu po myciu. Elastyczna silikonowa ściągaczka doskonale
zbiera wodę, nie rysując przy tym powierzchni.
Dopasowuje się do konturu pojazdu, dzięki czemu
jest bardzo dokładna.

SC-S417341

W opakowaniu

1 szt.

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

1026

Szt. na palecie

1188

Szt. na palecie

552

W opakowaniu

1 szt.

Szt. w kartonie
Szt. na palecie

SC-S417300

SC-S417400

W opakowaniu

1 szt.
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AKCESORIA

SONAX
Gąbka wymienna do P-Ball

SONAX
Ściereczka do polerowania

SONAX
Ściereczka do osuszania

Wysokiej klasy gąbka zamienna do narzędzia polerskiego SONAX P-Ball.

Ściereczka do polerowania wykonana z miękkiego
materiału. Idealna pomoc w uzyskaniu wysokiego
połysku lakieru. Nie niszczy lakieru i nie powoduje
zadrapań. Odporna na działanie rozpuszczalników.

Niezwykle wytrzymała ściereczka do osuszania
mokrych powierzchni lakierowanych, chromowanych i szklanych. Miękka, poręczna i wyjątkowo
chłonna. Wymiary ściereczki : 44x44 cm.

SC-S417241

15 szt.

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

1656

Szt. na palecie

576

Szt. na palecie

1200

1 szt.

Szt. w kartonie
Szt. na palecie

SC-S422200

SC-S419200

W opakowaniu

1 szt.

SONAX
Ściereczka z mikrofibry

SONAX
Ściereczka z mikrofibry

SONAX
Gąbka 2 w 1

Wysokiej jakości, chłonna mikrofibra przeznaczona do usuwania pozostałości po woskach i preparatach polerskich. Nadaje powierzchni olśniewający i głęboki połysk. Nie rysuje lakieru oraz nie
pozostawia smug. Wymiary ściereczki : 40x40 cm

Wysokogatunkowa, miękka ściereczka z mikrofibry do usuwania pozostałości po preparatach
polerskich. Zbiera resztki wosku i emulsji ściernej,
zapewnia klarowny, głęboki połysk bez zadrapań,
smug, pasów i plam. Nie mechaci się. Można ją
prać i jest trwała dzięki czemu nadaje się do wielokrotnego użycia. Wymiary ściereczki : 40x40 cm

Specjalna gąbka o podwójnym zastosowaniu.
Strona koloru czerwonego usuwa owady i uporczywe zabrudzenia z powierzchni szklanych, lakierowanych i z tworzywa sztucznego. Jest przy
tym bezpieczna dla czyszczonej powierzchni.
Strona skórzana osusza zaparowane szyby, nie
pozostawiając smug.

SC-S416241
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W opakowaniu

W opakowaniu

W opakowaniu

2 szt.

W opakowaniu

1 szt.

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

Szt. na palecie

6

600

Szt. na palecie

1200

Szt. na palecie

1152

SC-S416200

SC-S426100

W opakowaniu

1 szt.

AKCESORIA

SONAX
Ircha naturalna

SONAX
Gąbka do czyszczenia felg

SONAX
Ściereczka z mikrofibry

Produkt w 100% naturalny. Osusza powierzchnie
lakierowane, szyby i lusterka bez pozostawiania
plam i smug. Wymiary ściereczki : 40x40 cm

Zalecana do usuwania uporczywych zabrudzeń
oraz czyszczenia trudno dostępnych miejsc w felgach stalowych i aluminiowych. Idealna do użycia
ze wszystkimi preparatami SONAX do czyszczenia
felg.

Profesjonalna ściereczka do pielęgnacji lakieru,
także na bardzo delikatnych powierzchniach. Nie
pyli, nie pozostawia zarysowań. Bardzo miękka
i wysoce chłonna. Posiada zaokrąglone rogi i obszyte krawędzie.

SC-S416300

W opakowaniu

1 szt.

W opakowaniu

1 szt.

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

Szt. na palecie

6

672

Szt. na palecie

1140

Szt. na palecie

216

SC-S417541

SC-S450700

W opakowaniu

3 szt.

SONAX
Ircha syntetyczna

SONAX
Aplikator gąbka super miękka

SONAX
Gąbka do szyb 2 w 1

Duża, wyjątkowo chłonna ircha do pielęgnacji samochodu. Zapakowana jest w poręczne i trwałe
plastikowe opakowanie. Odporna na zniszczenie
i podarcie oraz na działanie olei, paliw i płynów
czyszczących. Idealna do przechowywania w podręcznym schowku. Polecana również do stosowania w gospodarstwie domowym (np. do czyszczenia szyb i luster). Wymiary irchy: 43x32 cm.

Super miękka gąbka do aplikacji wosków, emulsji, mleczek i powłok ochronnych na elementach
skórzanych, plastikowych, gumowych i powłoce
lakierniczej. Wygodnie leży w dłoni i jest elastyczna, dzięki czemu pozwala na nałożenie produktu
nawet na powierzchniach z chropowatą i niejednolitą fakturą, docierając w najcieńsze pory i zagłębienia. Produkt wielokrotnego użytku – można
prać w pralce.

Gąbka o podwójnym zastosowaniu. Błyskawicznie
osusza szyby i zabezpiecza przed ponownym zaparowaniem.

SC-S417700

W opakowaniu

1 szt.

6

Szt. w kartonie

1

Szt. w kartonie

6

768

Szt. na palecie

396

Szt. na palecie

714

W opakowaniu

1 szt.

Szt. w kartonie
Szt. na palecie

SC-S417641

SC-S417100

W opakowaniu

1 szt.

19

AKCESORIA

SONAX
Gąbka czyszcząca

SONAX
Ściereczki do kurzu

SONAX
Mikrofibra do szyb

Specjalna gąbka z mikroporami przeznaczona do
usuwania uporczywych zabrudzeń z nielakierowanych elementów z tworzyw sztucznych oraz gumy
(np. rysy i ślady zelówek na listwie progowej). Doskonale nadaje się do usuwania pozostałości wosków i preparatów polerskich ze zderzaków, listew
bocznych oraz uszczelek.

Idealne do czyszczenia i odkurzania wszystkich
gładkich powierzchni. Ściereczki są miękkie i puszyste. Szybko i łatwo usuwają kurz z elementów
plastikowych (np. deska rozdzielcza), drewnianych i metalowych znajdujących się we wnętrzu
auta. Wymiary ściereczki: 40x50 cm.

Czyści szkło, lustra, elementy z tworzywa sztucznego, tapicerkę i dywaniki w samochodzie nie zostawiając pasów ani włosków. Wymiary ściereczki:
40x40cm.

SC-S416000

2 szt.

W opakowaniu

2 szt.

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

1008

Szt. na palecie

714

Szt. na palecie

1800

SC-S416600

SC-S416500

W opakowaniu

1 szt.

SONAX Ściereczka do tkanin
i skóry 40x40

SONAX
Ściereczka z mikrofibry

SONAX
Mikrofibra do szyb i wnętrza

Profesjonalna, wysokogatunkowa i niezwykle
chłonna mikrofaza. Dokładnie wchłania brud
oraz nadmiar środków czystości. Pozostawia powierzchnię czystą i bez smug. Dzięki wysokiej
jakości ściereczka nie mechaci się, nie pyli. Może
być prana w temperaturze do 60°C. Wymiary ściereczki : 40x40 cm.

Ściereczka czyszcząca wykonana z cieniutkich
włókien poliestrowych i poliamidowych. Znakomicie usuwa kurz i brud. Przeznaczona do czyszczenia takich powierzchni jak szkło, tworzywa
sztuczne, lakier, drewno, chrom itp. Działa antystatycznie i nie mechaci się. Wymiary ściereczki:
40x50 cm.

Ściereczka z mikrofibry przeznaczona do usuwania brudu oraz tłustych plam z szyb, lusterek oraz
tworzyw sztucznych. Idealna do czyszczenia tkanin (np. tapicerek, dywaników). Nie pozostawia
smug, nie pyli i nie mechaci się. Wymiary ściereczki: 40x40 cm.

SC-S416800
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W opakowaniu

W opakowaniu

1 szt.

W opakowaniu

1 szt.

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

12

Szt. w kartonie

Szt. na palecie

6

828

Szt. na palecie

1824

Szt. na palecie

1032

SC-S416100

SC-S416541

W opakowaniu

2 szt.

AKCESORIA

SONAX
Gąbka do plastików

SONAX
Gąbka do usuwania owadów

SONAX
Szczotka do usuwania sierści

Służy do równomiernego nanoszenia oraz do
szybkiego i dokładnego rozprowadzania preparatów do pielęgnacji tworzyw sztucznych we wnętrzu samochodu. Dociera nawet do trudno dostępnych miejsc.

Gąbka do łatwego i szybkiego usuwania pozostałości po owadach z szyb, lakieru oraz elementów
z tworzyw sztucznych. Nie rysuje czyszczonych
powierzchni.

Specjalna gumowa szczotka do czyszczenia powierzchni tekstylnych takich jak fotele, krzesła,
kanapy i dywany. Doskonała do usuwania sierści.

SC-S417200

W opakowaniu

1 szt.

W opakowaniu

1 szt.

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

Szt. na palecie

6

720

Szt. na palecie

1512

Szt. na palecie

528

SC-S427141

SC-S491400

W opakowaniu

3 szt.

PRODUK T Y ZIMOWE

SONAX
Odmrażacz do szyb

SONAX
Odmrażacz do szyb

SONAX
Antyroszeniowa ściereczka do szyb

Usuwa lód z szyb, chroni je przed ponownym oblodzeniem i sprawia, że szyby stają się przejrzyste.
Zapewnia doskonałą widoczność. Nie pozostawia
smug na szybie.

Usuwa lód z szyb, chroni je przed ponownym oblodzeniem i sprawia, że szyby stają się przejrzyste.
Zapewnia doskonałą widoczność. Nie pozostawia
smug na szybie.

Specjalnie impregnowana ściereczka z mikrofibry
zabezpiecza szyby przed zaparowaniem, zapewniając doskonałą widoczność. Długotrwały efekt.
Rozmiar: 25 x 40 cm.

SC-S331241

Pojemność

500 ml

SC-S331300

Pojemność

400 ml

SC-S421200

W opakowaniu

1 szt.

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

25

Szt. na palecie

432

Szt. na palecie

648

Szt. na palecie

2700
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PRODUK T Y ZIMOWE

Smart
Dynamics
Technology

Smart
Dynamics
Technology

SONAX XTREME Zimowy płyn do
spryskiwaczy Koncentrat

SONAX XTREME Zimowy płyn do
spryskiwaczy -20°C

SONAX Zimowy płyn do
spryskiwaczy -20°C

Koncentrat zimowego płynu do spryskiwaczy szyb
i reflektorów samochodowych na bazie technologii
Smart Dynamic Technology. Zapobiega oblodzeniu
dysz i przymarzaniu wody na szybie. Dzięki nowej
formule opartej na nanotechnologii, tworzy na
szybie niewidzialną warstwę ułatwiającą czyszczenie. Bezpieczny dla lakieru, chromu, gumy
i tworzyw sztucznych. Można go stosować do dysz
wachlarzowych. Zawiera glicerynę zachowującą
elastyczność gumy.

Gotowy do użycia zimowy płyn do spryskiwaczy
szyb i reflektorów samochodowych. Dzięki zastosowaniu technologii Smart Dynamic Technology czyści szyby szybciej i dokładniej niż płyny
tradycyjne. Bezpieczny dla lakieru, chromu, gumy
i tworzyw sztucznych. Zawiera glicerynę, która zachowuje elastyczność wycieraczek. Nie powoduje
pęknięć naprężeniowych kloszy reflektorów. Można stosować do dysz wachlarzowych. Wyposażony
w lejek ułatwiający nalewanie płynu.

Gotowy do użycia zimowy płyn do spryskiwaczy
szyb i reflektorów samochodowych o cytrynowym
zapachu. Bezpieczny dla lakieru, chromu, gumy
i tworzyw sztucznych. Zawiera glicerynę, która
zachowuje elastyczność wycieraczek. Nie powoduje pęknięć naprężeniowych kloszy reflektorów.
Można stosować do dysz wachlarzowych.

SC-S232300

SC-S232405G

Pojemność

4L

SC-S332400G

Pojemność

4L

Szt. w kartonie

6

Szt. w kartonie

4

Szt. w kartonie

4

Szt. na palecie

360

Szt. na palecie

144

Szt. na palecie

144

SONAX
Sztyft do uszczelek gumowych

SONAX
Odmrażacz do zamków

SONAX
Silikon do uszczelek

Zapobiega przymarzaniu gumowych uszczelek
w drzwiach, pokrywach bagażników i dachach
kabrioletów. Konserwuje gumę, utrzymuje jej
sprężystość i chroni przed pękaniem.

Błyskawicznie odmraża zamarznięte zamki. Smaruje zamek i chroni przed ponownym zamarzaniem
i korozją. Do użytku w samochodzie i w domu.

Czyści i pielęgnuje wszystkie elementy gumowe w samochodzie i zachowuje ich elastyczność.
Przedłuża żywotność gumy i ożywia jej kolor. Zimą
zapobiega przymarzaniu uszczelek w oknach
i drzwiach.

SC-S499100

22

1L

Pojemność

Pojemność

18 ml

SC-S331541

Pojemność

50 ml

SC-S340100

Pojemność

100 ml

Szt. w kartonie

24

Szt. w kartonie

18

Szt. w kartonie

6

Szt. na palecie

3456

Szt. na palecie

3654

Szt. na palecie

1890

