
FABRIC CLEANER- jest to BARDZO SKUTECZNY 
środek czyszczący do każdego rodzaju tkanin 
(z wyjątkiem czystej wełny i jedwabiu). 
Jest wysoce efektywny w usuwaniu tlustych plam 
i innych trudnych zabrudzeń.

Zawartość - 500 ml

NATURAL LEATHER CARE Zestaw 
pielęgnacyjny do skór naturalnych
Zawiera:
Soft cleaner - delikatny, bezpieczny preparat 
czyszczący
Protection Cream - bardzo skuteczny
środek konserwujący do skór.
Dostępny w wersjach:
MINIKIT- (2x100 ml) 
MIDIKIT- (2x150 ml) 
MAXIKIT- (2x250 ml) 

LIGHT COLORED LEATHER CARE  
Zestaw pielęgnacyjny do skór o jasnym 
wykończeniu, zawiera 3 produkty:
- Leather cleaner - delikatny środek 
czyszczący 225 ml
- Colour transfer - do usuwania przebarwień po 
jeansach, farbie drukarskiej,i markerach. Środek 
na bazie rozpuszczalnika parafin - 125 ml
- Leather barier - krem ochronny ograniczający 
przedostawanie się na powierzchnię skóry plam 
po jeansach itp. - 225 ml
- 2 ściereczki i gąbka.

NUBUCK LEATHER CARE Zestaw do 
czyszczenia i zabezpieczenia skór typu nubuck, 
zamsz.(również w wersji „eko” z atomizerem)
Nubuck Cleaner - bezpieczny środek czyszczący 
Leather Degreaser produkt w aerozolu 
przeznaczony do usuwania tłustych plam
Nubuck Cleaning Cloth - wydajna, dwustronna 
szorstka ściereczka, do czyszczenia większości 
zabrudzeń z powierzchni nubucku i zamszu. 
Nubuck Protector - produkt w aerozolu , który 
impregnuje i zapewnia ochronę przed wodą, 
alkoholem, olejami.

LEATHER INTERIOR CARE zestaw do 
czyszczenia i konserwacji skórzanej 
tapicerki samochodowej
Zestaw zawiera dwa produkty zaprojektowane 
specjalnie do czyszczenia i ochrony skórzanego 
wnętrza Twojego samochodu.
Zawartość produktu: 
- Soft Cleaner Auto - 150 ml 
- Protection Cream Auto - 150 ml 
- Gąbka , miękka ściereczka.

OLEOSA LEATHER CARE zestaw do 
czyszczenia i konserwacji skór olejowanych 
i pull-up.
 Zestaw zawiera :
- Soft Cleaner 150 ml
to bezpieczny środek czyszczący 
- OLEOSA- 150 ml 
Specjalnie opracowany krem ochronny do skór 
olejowanych i pull up.
- Gąbka, ściereczka.

PROTECTION CREAM - 
krem ochronny do 
konserwacji skór
 zalecany do użycia od 
razu po nabyciu wyrobów 
ze skóry.
Dostępny jako:
Pojemniki: 250 ml lub 1 litr , 
oraz w nasączonej 
ściereczce 

STRONG CLEANER 
bezpieczny środek 
czyszczący, który 
może być użyty do każdego 
rodzaju skóry. 

Pojemniki: 250 ml lub 1 litr , 
oraz w nasączonej ściereczce 

Zalecany 
również do skór syntetycznych 
(skaj). Po użyciu zaleca się 
nałożenie Protection Cream.

LEATHER VITAL  - 
doskonały do regeneracji 
przesuszonych, 
sztywnych skór. Penetruje 
zmiękczając i odżywiając 
skórę, 
Zalecany do tapicerek 
samochodowych. 

 Pojemniki: 250 ml., 1 L

LEATHER DEGREASER to 
produkt w aerozolu 
polecany do usuwania 
tłustych plam. Rozpuszcza 
tłuszcz i wyciąga na 
powierzchnię, gdzie jest 
wiązany przez specjalny 
proszek

Zawartość: 200 ml

SUPER CLEANER usuwa 
wyjątkowo oporne plamy 
takie jak farba drukarska, 
zabrudzenia z wycieranego 
jeans`u, a także głęboko 
wchłonięte jak w przypadku 
musztardy. 

Zawartość: 50 ml, 1 litr

UNIVERSAL CLEANER 
zawiera silny, 
skoncentrowany środek 
czyszczący, przez co 
może być używany tylko 
do skór o odpornym 
wykończeniu, pokrytych 
trwałą warstwą farb. Nie 
należy używać do skór 
delikatnych, nubuku i 
zamszu.  
pojemnik: 200 ml 

FABRIC CARE - zestaw do pielęgnacji  
tkanin - zawiera 2 produkty do pielęgnacji 
większości tkanin oraz mikrofazy.
W zestawie: 
Fabric Cleaner to specjalny środek 
czyszczący do większości tkanin (z wyjątkiem 
czystej wełny i jedwabiu)
Fabric Protector – spray służący do ochrony 
tkanin przed działaniem plam z jedzenia, 
napojów, kwasów zawartych w pocie.

MATTRESS CARE Zestaw do czyszczenia 
zabrudzeń i usuwania przykrego zapachu
z materacy.
Zawartość produktu:
Mattress Cleaner 200ml – preparat do 
czyszczenia    
Mattress Odour Remover 200ml – do 
odświeżania i usuwania przykrych zapachów.
Rękawiczka frotte

MICROFIBRE CARE - zestaw 
przeznaczony do czyszczenia i regularnej 
konserwacji tapicerki z mikrofibry / 
mikrofazy. W zestawie:
- Microfibre Cleaner - to środek czyszczący 
opracowany specjalnie do usuwania plam z 
mikrofibry. - 225 ml  
- Microfibre Cleaning Cloth -to wyjątkowo 
skuteczna i bezpieczna dla środowiska 
ściereczka do usuwania suchych zabrudzeń 
z powierzchni mikrofibry.

SOS FABRIC CARE - zestaw do zadań 
specjalnych, przeznaczony do usuwania 
większości plam różnego pochodzenia, 
świeżych i starych, po tłuszczach, 
markerach i innych trudnych zabrudzeniach.
W zestawie:
- Stain Away - 100 ml
- Ox'Cleaner 5 x 5gr
- Stain Remover S - 100 ml
- Resistant Stain Cleaner - 100 ml
- 1 gąbka
- 1 miękka ściereczka

SKAI CLEANER :preparat 
do czyszczenia wyrobów ze 
sztucznej skóry / skaju. 
Jest to wysoce skuteczny 
środek czyszczący, specjalnie 
opracowany do wyrobów z 
materiałów skóropodobnych. 
Usuwa codzienne 
zabrudzenia, trudniejsze 
plamy i pleśń. 
Zawartość - 500 ml

PU CARE Zestaw do pielęgnacji 
produktów ze skóry syntetycznej.
Ten zestaw zawiera 2 produkty 
specjalnie zaprojektowane do 
skutecznego czyszczenia i ochrony 
siedzeń, poduszek, sof, toreb, tapicerki
 i odzieży syntetycznej i imitacji skóry.
W skład zestawu wchodzą:
150 ml PU Cleaner
150 ml PU Maintenance Cream
2 miękkie ściereczki
1 gąbka

INK AWAY sztyft do 
usuwania tuszu długopisu 
i szminki ze skór 
naturalnych i tworzyw 
skóropodobnych. 

Zawartość: 8 ml




