
Za popoln sijaj 
vašega vozila

Zagotovite popoln sijaj
vašega vozila z izdelki iz linije
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SPRAY WAX
Naravna mešanica voskov, 
ki zagotavlja visok sijaj in 
vodoobstojno zaščito.

LONG LASTING SHINE
Polirna pasta na osnovi 
nanotehnologije za visok sijaj.

SHOWROOM GLAZE
Vsestranski premaz za visok sijaj.

Izdelek Koda
500 ml razpršilo 86637   

Izdelek Koda
500 ml plastenka s pršilko 85403 

Izdelek Koda
500 ml plastenka s pršilko 84954    

Ali ste vedeli...
… da se potencialnim hologramom na zadnjem 
koraku poliranja izognete tako, da pred 
poliranjem očistite star vosek s površine

... da je tveganje, da ustvarite hologram veliko 
večje pri uporabi rotacijskih polirnih strojev

... da se površina ne sme preveč segreti, saj to 
lahko poškoduje barvo vozila

... da morate vedno polirati le posamezne dele 
vozila - nikoli ne polirajte celotne površine 
avtomobila naenkrat

KENT visokokakovostni izdelki 
- za doseganje in vzdrževanje 
visokega sijaja

Naročite zdaj!
Če imate kakršna koli vprašanja ali želite 
oddati naročilo, smo dosegljivi na spodnji 

telefonski številki in e-pošti.



Priprava Poliranje vozila
CITRUS CLEANER
Hitro in učinkovito intenzivno čistilo na 
osnovi izvlečkov citrusa. 

 9 Odstrani umazanijo in nečistoče, kot 
so olja, maščobe, lepila 

 9 Ne poškoduje površine
 9 Ne vsebuje silikonov - varno za 
uporabnika in okolje

PERFORMANCE ABRASIVE 2
Posebej oblikovana groba polirna pasta s podaljšanim 
časom sušenja za dosego vrhunskih rezultatov.

 9 Prvi korak v procesu poliranja za odstranjevanje 
matiranja, večjih prask in ostalih nepravilnosti

 9 Lahko se uporablja na vseh vrstah avtomobilskih barv
 9 Odstrani praske in ne le zakriva nepopolnosti 
 9 Za boljše rezultate uporabite gobico iz ovčje kože  
CT-1060 3160

NANO PERFORMANCE POLISH
Polirna pasta z edinstveno mešanico finih nanodelcev, ki 
zagotavljajo vrhunsko zaščito z dolgotrajnim sijajem. 

 9 Zapolni tudi najmanjše, drobne nepopolnosti in 
zagotovi visok sijaj ter dolgotrajno zaščito

 9 Lahko se uporablja na vseh vrstah avtomobilskih barv
 9 Poliranje na osnovi najnovejše nanotehnologije - za 
poliranje novih in starejših vozil

 9 Lahko se uporablja z rotacijskimi in orbitalnimi 
polirnimi stroji

Priporočamo uporabo s polirno gobico:

Črna/mehka gobica 160 X 30 mm

Koda: CT-1060 41604 

Priporočamo uporabo s polirno gobico:

Bela/trda gobica 155 X 25 mm

Koda: CT-1060 50155

Priporočamo uporabo
s polirno gobico:

Oranžna/srednje trda gobica 160 x 30 mm

Koda: CT-1060 11604

Krpa z mikro vlakni, modra 40 x 40 cm

Koda: SA-0730101

NANO WASH & WAX
Šampon za pranje in voskanje na osnovi nanotehnologije, 
ki ne vsebuje silikonov.

 9 Vsebuje tudi mešanico voskov, ki 
na površini pustijo bleščeč sijaj

 9 Ne pušča lis - se ne razmaže po 
oknih ali steklu

 9 Preprečuje nastanek   
vodnih madežev

NEW ALL PURPOSE
FOAM CLEANER
Večnamenska čistilna pena za uporabo 
na mehkih in trdih površinah. 

 9 Za vse vrste vozil, za čiščenje 
notranjosti in zunanjosti

 9 Hitra in enostavna uporaba -  
prihrani čas

 9 Ne vsebuje silikonov - varna za 
uporabnika in okolje

PERFORMANCE COMPOUND 2
Fina polirna pasta, ki odstrani majhne praske na barvanih 
površinah in doseže visoko stopnjo sijaja in generalno 
obnovitev barve.

 9 Naslednji korak v procesu poliranja, ki odstrani fine 
praske in poškodbe

 9 Lahko se uporablja na vseh vrstah avtomobilskih barv
 9 Idealna za majhna popravila - odstrani praske in ne le 
zakriva nepopolnosti 

 9 Omogoča enostaven nanos, brez umazanije, saj za delo 
ne potrebujete vode

Izdelek Koda
500 ml razpršilo 86454  

Izdelek Koda
1 l plastenka 86605    

Izdelek Koda
1 l plastenka 85092 

Izdelek Koda
1 l plastenka 86606 

Izdelek Koda
1 l plastenka 1000  
5 l plastenka 85745
25 l sod 85746

Izdelek Koda
750 ml razpršilo 84909  

KORAK 1

KORAK 2

KORAK 3


