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CAR WASH & WAX
Σαμπουάν με Κερί
Συµπυκνωµένο σαµπουάν αυτοκινήτου.
Βοηθά το όχηµα σας να διατηρηθεί
σε άψογη κατάσταση
Αποµακρύνει αποτελεσµατικά την βρωµιά από το όχηµα
σας και προσφέρει αστραφτερή εικόνα στο χρώµα και τα
διακοσµητικά µέρη.
Κατάλληλο για όλα τα οχήµατα και ειδικά για όσα φέρουν
προϊόντα προστασίας χρώµατος Williams Synthetic Coat &
Williams Ceramic Coat.

Code Number: WF17325 Size: 500ml

GLASS CLEANER
Καθαριστικό Τζαμιών
Ιδανικό για την αφαίρεση κατάλοιπων από έντοµα,
σκόνη κλπ που συσσωρεύονται στο παρ µπριζ και τα
πλευρικά παράθυρα.
Απλά ψεκάστε και σκουπίστε για ένα τέλειο αποτέλεσµα χωρίς
κηλίδες.

WHEEL CLEANER
Καθαριστικό Ζαντών
Το καθαριστικό ζαντών διαλύει την
συσσωρευµένη βρωµιά & την σκόνη από
τα τακάκια φρένων, µέσα µόνο σε 5 λεπτά.
Κατάλληλο για όλα τα είδη ζαντών (αλουµινίου,
χάλυβα και τάσια). Προσφέρει λάµψη µε ελάχιστη
προσπάθεια κατά την χρήση.

Code Number: WF17349 Size: 500ml

FABRIC CLEANER
Καθαριστικό Υφασμάτων
Το καθαριστικό υφασµάτων είναι ένα γρήγορο, δ ρ α σ τ ι κ ό
υγρό, που περιέχει τον συνδυασµό
καθαριστικών & επιφανειοδραστικών ουσιών.
Περιέχει µια λαµπρυντική ουσία που αφαιρεί την καθηµερινή
βρωµιά από τα υφάσµατα και αποκαθιστά την αρχική φυσική
υφή τους.
Είναι επίσης κατάλληλο για χρήση σε δάπεδα & πατάκια µοκέτας
οχηµάτων.

Code Number: WF17332 Size: 500ml

Code Number: WF17356 Size: 500ml

COCKPIT MATT FINISH
Καθαριστικό/Συντηρητικό Πλαστικών

WATERLESS WASH ‘N’ WAX
Σαμπουάν με Κερί χωρίς Νερό

Καθαρίζει & προστατεύει επιφάνειες βινυλίου. Αποµακρύνει
την βρωµιά χωρίς κατάλοιπα.

Ειδικό προϊόν µε κερί για τον εξωτερικό καθαρισµό
οχηµάτων χωρίς την χρήση νερού. Προσφέρει
γυαλιστερό αποτέλεσµα εντός ολίγων λεπτών.

Επίσης προστατεύει από το νερό και την συσσώρευση
σκόνης, διατηρώντας τις επιφάνειες καθαρές για
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.

Το προϊόν είναι σχεδιασµένο για να απορροφά άµεσα την
βρωµιά µε πανί µικροΐνας σκουπίζοντας την επιφάνεια.
Κατάλληλο για την αφαίρεση εντόµων, πίσσας και βρωµιάς.
Καθαρισµός & κέρωµα µε µια κίνηση.

Code Number: WF17370 Size: 500ml

Code Number: WF17417 Size: 500ml

LEATHER CLEANER & CONDITIONER

SYNTHETIC GLOSS ENHANCER

Καθαρισμός & ενυδάτωση δερμάτων

Ενισχυτικό Γυαλάδας

Η σύνθεση του προϊόντος περιέχει
φυσικά έλαια & κεριά εξαιρετικής
ποιότητας.
Καθαρίζει την βρωµιά από τα δερµάτινα καθίσµατα & επιφάνειες..
Ταυτόχρονα ενυδατώνει το δέρµα , βοηθώντας το να διατηρήσει την φυσική oft
του µαλακή υφή, χωρίς λιπαρό αποτέλεσµα.

Το Συνθετικό Ενισχυτικό Γυαλάδας, προσφέρει
γρήγορη και έντονη γυαλάδα στο χρώµα του
οχήµατος.
Κατάλληλο για χρήση πάνω από όλα τα προϊόντα γυαλίσµατός &
προϊόντα προστασίας χρώµατος όπως τα Williams Synthetic Coat &
Williams Ceramic Coat.

Επίσης προστατεύει τις δερµάτινες επιφάνειες απωθώντας το
νερό και την βρωµιά. (∆εν είναι κατάλληλο για suede
επιφάνειες).

Απλά ψεκάστε & σκουπίστε την επιφάνεια και θα αποκτήσετε γρήγορα
έντονη γυαλάδα στο όχηµα σας.

Code Number: WF17387 Size: 500ml

Code Number: AP0111 Size: 250ml

BIRD DROPPING REMOVER
Καθαριστικό Περιττωμάτων Πτηνών
Τα περιττώµατα πτηνών δηµιουργούν σοβαρά
προβλήµατα στο χρώµα των οχηµάτων. Η γρήγορη και
σωστή αφαίρεση τους, αποτρέπει σοβαρές φθορές στο
χρώµα.

TYRE SHINE
Γυαλιστικό Ελαστικών
Εύκολο & γρήγορο στην χρήση. Στεγνώνει
γρήγορα και προσφέρει την γυαλάδα του
βρεγµένου ελαστικού.
∆εν χρειάζεται σκούπισµα ή τρίψιµο.

Ψεκάζουµε το προϊόν στην εν λόγω επιφάνεια και το
αφήνουµε να δράσει για µερικά λεπτά ώστε να µαλακώσει
το περίττωµα. Μετά σκουπίζουµε την επιφάνεια µε πανί
µικροΐνας. Το προϊόν είναι επίσης κατάλληλο για τον
καθαρισµό εντόµων από την επιφάνεια.

Code Number: WF17394 Size: 500ml

LIQUID WAX
Υγρό Κερί

Code Number: WF17400 Size: 500ml

FABRIC PROTECTOR
Αδιαβροχοποίηση Υφασμάτων

Εύκολο στη χρήση, µακράς διάρκειας µε αντοχή στα
καθαριστικά.

Υγρό για την αδιαβροχοποίηση σαλονιών οχηµάτων.

Κατάλληλο για όλες τις βαµµένες
επιφάνειες σε νέα & µεταχειρισµένα
οχήµατα.
Χωρίς λειαντικές ιδιότητες.
∆εν χρειάζεται τρίψιµο µε δύναµη.

Προστατεύει την ταπετσαρία από τους ανεπιθύµητους λεκέδες
όπως γάλα, καφές κλπ. Κατάλληλο µόνο για υφασµάτινα
σαλόνια.

Code Number: WF17363 Size: 500ml

Code Number: APO101 Size: 250ml

CAR CARE RANGE

PRESENTATION COLLECTIONS
Σακίδιο µε καθαριστικά προϊόντα.
Ιδανικό δώρο για τους λάτρεις του αυτοκινήτου.
Περιεχόµενα:
Καθαριστικό τζαµιών 500ml, Σαπούνι µε κερί 500ml, Καθαριστικό ζαντών 500ml,
Καθαριστικό περιττωµάτων πτηνών 500ml, Καθαριστικό δερµάτων 250ml,
Καθαριστικό υφασµάτων 250ml, πανί µικροΐνας, συνθετικό δέρµα και σφουγγάρι
πλυσίµατος.

