BILPLEIEPRODUKTER

EL.NR. 9701028 HENGELÅS 56 MM
M175WURDLF Hengelås Excell 56mm
Zink Kode
Pris kr. 220,- eks.mva.

EL.NR. 9701000
ARMOR ALL VINYL WIPES
MATT FINISH VÅTSERVIETTER

I Armor All Vinyl Matt Wipes benyttes
den verdenskjente Armor All Protectant
teknologien, som er utviklet for å forsinke
den naturlige aldring og nedbryting av
dashbord og dekor. Den er velegnet for
både plast, vinyl og gummi - både
innvendig og utvendig på bilen.
Armor All Vinyl Wipes oppfyller 3 ønsker
i en og samme serviett; den renser,
fornyer og beskytter! Altså et trippelvirkende produkt som er raskt og enkelt
å bruke. Det etterlater ikke noe søl og
en serviett holder til behandling av hele
dashbordet.
Gir en matt finish og etterlater en frisk
sitronduft i bilen.
Innhold: 30 servietter i boksen.
Pris kr. 69,- eks.mva.

EL.NR. 9701001
ARMOR ALL GLASS WIPES
VÅTSERVIETTER

Spesielt utviklet for frontruter og den
fjerner støv, smuss og insekter raskt og
effektivt.
Gir en krystallklar glassflate for optimalt
syn.
Bilglass gir spesielle renseproblemer på
grunn av den ekstreme påvirkningen de
utsettes for. Vanlige husholdningsmidler
kan ikke håndtere den type vei-smuss
som man opplever på en frontrute.
Armor All Glass Wipes kan selvfølgelig
benyttes både utvendig og innvendig på
bilglass.
Etterlater ikke “striper”, er også velegnet
for bruk på speil.
En serviett er nok til å behandle innsiden
av en hel frontrute.
Innhold: 30 servietter i boksen.
Vær oppmerksom på at den ikke egnet
for bruk på vinduer som er belagt med
solfilm.
Pris kr. 69,- eks.mva.

EL.NR. 9701002
ARMOR ALL CLEAN UP WIPES
UNIVERSALRENS VÅTSERVIETTER

Armor All Clean-Up Wipes rengjør raskt
og enkelt de fleste overflater i bilen. Den
ekstra kraftige duken er utmerket til å gni
på vanskelige flekker uten å skade flaten.
Kan anvendes både til tekstil, plast og
gummi.
Innhold: 30 servietter i boksen.
Pris kr. 69,- eks.mva.

-1Vi tar forbehold om trykkfeil, evnt. forsinkede vareleveranser og at varene kan bli utsolgt.
Prisene er nettopriser og gir ikke bonuser. Prisene er eks. mva og fraktsonetillegg, inkl. miljøgebyr.

EL.NR. 9701003
ARMOR ALL VINYL WIPES
BLANK FINISH VÅTSERVIETTER

Enkel rengjøring, gjenoppfrisker alle
detaljer av plast, vinyl og gummi.
Innvendig og utvendig.
Den ekstra kraftige duken er fuktet med
Armor All Protectant som enkelt smøres
på overflaten uten for mye søl på hendene.
Innhold: 30 servietter i boksen.

EL.NR. 9701008
TURTLE WAX MICRO POWER
AVFETTING

En effektiv forvask som fjerner hardtsittende smuss som asfaltflekker, olje,
fett, veisalt mm. Den både avfetter og
vasker overflaten. Angriper ikke metaller
eller lakk. Effektiv på både våte og tørre
overflater. Svanemerket.
Pris kr. 69,- eks.mva.

Pris kr. 69,- eks.mva.

EL.NR. 9701004
ARMOR ALL ALLROUND WIPES
VÅTSERVIETTER

Kan benyttes overalt i bilen og til
hender. Antibakteriell.
Hurtig og enkel rengjøring av bilens
interiør.Kan benyttes på plast, vinyl og
tekstil.
Fungerer utmerket som våtserviett til
hendene. Dreper 99,9% av alle bakterier.
Frisk duft.
Forpakningen passer i bilens drikkeholder.
Pris kr. 39,- eks.mva.

EL.NR. 9701009
TURTLE WAX GUMMIFORNYER
WET´N BLACK

Turtle Wet`n Black er et produkt som gir
tilbake den opprinnelige dype, sorte og
‘’våte’’ glansen i dekket. Spray på - la
tørke - ferdig. Ingen etterpolering er
nødvendig og en flaske holder til cirka 40
dekksider.
Pris kr. 109,- eks.mva.

EL.NR. 9701011
TURTLE WAX TØRKERULL
100M

Sterkt tørkepapir med høy absorberingsevne.

EL.NR. 9701024
CORRO PROTECT MULTI
CLEAN WIPES KRAFTIGE
VÅTSERVIETTER RENS
RENGJØRING

Kraftige våtservietter som effektivt fjerner
smuss som olje, fett, asfalt, maling,
silikon m.m. De er spesielt utviklet for
industri og verksteder, men er også
ypperlig for bruk i hjemmet.
Pris kr. 79,- eks.mva.

Pris kr. 39,- eks.mva.

EL.NR. 9701015
MICROFIBER VASKEVOTT OG
DUK WASH & DRY PACK

Microfiberduk og microfiber vaskevott i
pakkeløsning. Perfekt for bilvasken.
Pris kr. 99,- eks.mva.

EL.NR. 9701005
ARMOR ALL JUMBO SVAMP

Jumbo svamp er enkelt og effektivt å
bruke og er flott for å vaske alle bil_
overflater, inkludert karosseriet, glass,
plast og støtfanger.

15 liyer, Turte Wax

Pris kr. 15,- eks.mva.

Pris kr. 89,- eks.mva.

EL.NR. 9701040
VASKEBØTTE MED RIST

EL.NR. 9701007
TURTLE WAX ZIP BILSHAMPO
MED VOKS

En effektiv og drøy shampo med voks
som rengjør og gir lakken en fin glans.
Fjerner ikke voksbeskyttelsen.
Pris kr. 75,- eks.mva.

-2Vi tar forbehold om trykkfeil, evnt. forsinkede vareleveranser og at varene kan bli utsolgt.
Prisene er nettopriser og gir ikke bonuser. Prisene er eks. mva og fraktsonetillegg, inkl. miljøgebyr.

WUNDERBAUM

EL.NR. 9701016
WUNDER BAUM STARS
N’ STRIPES

Den klassiske duftegranen. Sprer god luft
og frisker opp i bilen.
Pris kr. 19,- eks.mva.

EL.NR. 9701017
WUNDER BAUM JORDBÆR

Den klassiske duftegranen. Sprer god luft
og frisker opp i bilen.
Pris kr. 19,- eks.mva.

EL.NR. 9701018
WUNDER BAUM NEW CAR

Den klassiske duftegranen. Sprer god luft
og frisker opp i bilen.
Pris kr. 19,- eks.mva.

WD-40 MULTISPRAY

EL.NR. 9701019
WD-40 MULTISPRAY SMART
STRAW 450 ML.

Ny sprayflaske: Genialt system med 2
sprayløsninger i ett. Sprayrøret er
montert fast, noe som gjør at produktet
er enkelt å bruke og at røret ikke mistes.
WD-40 har en unik smøreevne, den
flyter lett utover og fester seg til metallet.
Produktet innholder ikke silikon eller
andre stoffer som trekker til seg støv og
smuss. Løsner enkelt fastlåste mekanismer og motvirker uønskede knirkelyder.
Driver ut fuktighet.
WD-40 trenger inn under fuktighet og
danner en “barriere” mellom fuktigheten
og metallet. WD-40 leder ikke elektrisitet
og kan dermed brukes på vått el-utstyr
som svikter på grunn av fuktighet. Motvirker overslag og kortslutning.
Rengjør
WD-40 kryper inn under olje, fett og
annen smuss. Den rengjør og beskytter mot rustdannelse. WD-40 er også
effektiv når det gjelder å løsne limrester,
gamle etiketter og rester av tape. Løsner
også kalkavleiringer rundt kraner etc.
Beskytter
WD-40 spres jevnt utover hele flaten,
også i mikroskopiske ujevnheter. Dette
beskytter mot fuktighet og rustangrep,
samtidig som alle bevegelige deler får
utmerket smøring.
Inneholder ikke silikon.
Pris kr. 95,- eks.mva.

-3Vi tar forbehold om trykkfeil, evnt. forsinkede vareleveranser og at varene kan bli utsolgt.
Prisene er nettopriser og gir ikke bonuser. Prisene er eks. mva og fraktsonetillegg, inkl. miljøgebyr.

WD-40 ELEKTRONIKKRENS

EL.NR. 9701021
WD-40 CONTACT CLEANER
SMART STRAW 400 ML.

Et middel som renser olje, skitt, flussrester og kondens fra sensitiv elektronikk
og elektrisk utstyr. Det trenger raskt inn i
vanskelig tilgjengelige områder og tørker
raskt uten å etterlate rester.
WD-40 Specialist Fast Drying Contact
Cleaner kan brukes på elektronisk utstyr,
kontakter, plast og gummi.

ANNET

EL.NR. 9701090
IZIK AVFALLSSEKK KLAR
X-TRA STERK INNTIL 90 KG
75X125
Pris kr. 59,- eks.mva.

Egenskaper og fordeler:
Dobbeltvirkende Smart Straw-applikator
for store områder og sprayapplikasjoner
som krever høy presisjon.
Hurtigvirkende ikke-ledende renser.
Perfekt for rengjøring av elektrisk utstyr,
kontakter, plast og gummi.
Penetrerer raskt og etterlater ikke rester.
Trenger inn i vanskelig tilgjengelige
områder.
Pris kr. 119,- eks.mva.

BAGASJESTROPPER

EL.NR. 9701023
BAGGASJESTROPP
SETT 6 STK.

Master Lock bagasjestropp sett. 6 stk.
assorterte lengder/farger. 2x60cm.
2x80cm. 2x100cm.
Pris kr. 99,- eks.mva.

TRYKKSPRØYTE

EL.NR. 9701027
TRYKKSPRØYTE 2 LITER
MAROLEX ERGO
INDUSTRY 2000

Trykksprøyte 2 liter som tåler sterk kjemi.
Fleksibelt stigerør som tillater spraying i
alle vinkler.
Av- og påknapp.
Fjær i tilførselventilen som ikke er i
kontakt med innholdet.
Gjennomsiktig målevindu.
Pris kr. 249,- eks.mva.

-4Vi tar forbehold om trykkfeil, evnt. forsinkede vareleveranser og at varene kan bli utsolgt.
Prisene er nettopriser og gir ikke bonuser. Prisene er eks. mva og fraktsonetillegg, inkl. miljøgebyr.

