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Doplňky a příslušenství k čištění vozidla
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1 SÉRIE XTREME

SONAX XTREME 
Tuhý vosk

SONAX XTREME 
Čistič disků

SONAX XTREME Ošetření
vnějších plastů gel

Tuhý tvrdý vosk pro nové laky nebo 
laky po renovaci. Zajišťuje dlouhodobou 
ochranu a lesk.

Chrání nelakované 
plastové díly, jako 
např. nárazníky 
a lišty a dodává 
jim lesk.

SONAX XTREME 1
Vosk Briliant

SONAX XTREME 
Konzervace disků NanoPro

SONAX XTREME 2
Leštěnka s voskem

SONAX XTREME 
Rychlovosk

SONAX XTREME 
Čistič skel NanoPro

SONAX XTREME 3 
Leštěnka s voskem

SONAX XTREME 
Čistič interiéru

Tekutý tvrdý vosk pro nové vozy. 
Zajišťuje laku dlouhodobou ochranu.

Dlouhodobá transparentní ochrana, 
která chrání ráfky proti znečištění. Balení 
vystačí na 8 kusů disků.

Leštěnka s voskem pro novější a lehce 
zašlé laky. Odstraňuje jemné škrábance. 

Odstraňuje lehké 
znečištění a jemný 
prach z lakovaných 
dílů. Konzervuje lak, 
který bude po použití 
hladký. Sráží vodu a je 
antistatický. Je možné 
aplikovat i po umytí 
vozu.

Extrémně účinný 
čistič pro všechny 
vnitřní a vnější 
skleněné povrchy. 
Zanechává na skle 
souvislou ochrannou 
vrstvu, která 
zamezuje rosení 
skel.

Leštěnka pro silně zvětralé laky. Odstraňuje 
jemné škrábance, čistí lak a konzervuje.

Šampon se sušícím účinkem 
pro ruční mytí. Podporuje 
rychlý odtok vody 
a nezanechává 
skvrny.

Odstraňuje silné 
nečistoty z interiéru 
vozu (z čalounění 
sedadel, plastů, dřevo 
dekoru, stropů atd.) 
Při čistění odstraňuje 
nepříjemné pachy.

150 mlObj. kód: 216 200

750 mlObj. kód: 230 400

250 mlObj. kód: 210 141

500 mlObj. kód: 201 200

250 mlObj. kód: 236 100

500 mlObj. kód: 207 200

500 mlObj. kód: 287 400

500 mlObj. kód: 238 241

500 mlObj. kód: 202 200

1 lObj. kód: 215 300

500 mlObj. kód: 221 241

250 mlObj. kód: 201 100

500 mlObj. kód: 230 200

250 mlObj. kód: 207 100 250 mlObj. kód: 202 100

500 mlObj. kód: 214 200

Jemně a důkladně čistí 
všechny textilie v interiéru 
vozu (jako např. sedadla, 
čalounění, obložení, střešní 
obložení, koberce a zvláště 
i jemné povrchy alcantary.
Obnovuje barvy 
a zanechává ve voze 
příjemnou svěží vůni.

400 mlObj. kód: 206 300

SONAX XTREME 
Pěna na čištění alcantary

Vysoce účinný 
čisticí prostředek 
vhodný pro 
všechny typy 
ráfků z oceli 
a lehkých slitin.  
Odstraní i velmi 
silná znečištění.

SONAX XTREME Šampon 
se sušícím účinkem
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Kompletní péče o Váš vůz 2SÉRIE XTREME

SONAX XTREME 
Čistič přístrojové desky

SONAX XTREME 
Letní kapalina 
do ostřikovačů

SONAX XTREME 
Letní kapalina do ostřikovačů 1:100 koncentrát

Určen pro čištění a ošetření 
veškerých plastových 
povrchů v interiéru 
vozu. Zajišťuje matný 
a strukturální vzhled 
ošetřovaných ploch. 
Zajišťuje dlouhodobou 
ochranu proti vzniku 
elektrostatického náboje 
a současně odpuzuje prach. 

Letní směs do ostřikovačů z nejvyšší řady 
XTREME v zajímavém balení se zvýšeným 
účinkem na 
odstranění 
zbytků 
hmyzu.

Zajištuje vysoce účinný čistící efekt. Určená pro čelní skla 
a světlomety. Obsah nanočástic znatelně zvyšuje rychlost 
čištění. Nyní ještě rychleji odstraňuje znečištění jako olej, 
saze, silikon apod. z čelního skla, čímž se zvýší bezpečnost. 
S příjemnou vůní. Z 250 ml získáte 25 litrů čistící kapaliny.

SONAX XTREME Zimní 
kapalina do ostřikovačů 
NanoPro koncentrát

SONAX TIP: 
Ředění letní kapaliny do ostřikovačů

SONAX XTREME 
Čistící sprej s modelínou

SONAX TIP: 
Ředění zimní kapaliny do ostřikovačů

S obsahem nanočástic, které zajišťují 
dokonalé odstranění typických zimních 
nečistot. 
Nezanechává 
šmouhy. Je 
šetrná k laku 
a plastovým 
dílům.

Čistící sada pro všechny 
laky, lakované plastové 
části a skla. Odstraňuje 
rychle, snadno a důkladně 
všechna povrchová znečištění 
jako: pryskyřice, 
rez, spad, 
hmyz 
a asfalt, 
odmašťuje 
povrch.

300 mlObj. kód: 283 200

2 lObj. kód: 272 400 5 lObj. kód: 232 505

250 mlObj. kód: 271 141

500 mlObj. kód: 203 241

SONAX XTREME 
Pěna na čištění kůže 
Prostředek určený k čištění 
a ošetření vnitřního 
koženého čalounění, 
sedaček, nábytku a dalších 
věcí z hladké kůže. 
Odstraňuje špínu, olej, tuk 
a zároveň dodává kůži 
vysokou pružnost bez pocitu 
klouzavosti. Obsah včelího 
vosku zaručuje vynikající 
impregnaci.

250 mlObj. kód: 289 100

SONAX XTREME Čistič 
přístrojové desky - mat
Pro čištění a údržbu 
všech plastových 
povrchů v interiérech 
automobilů. Je 
bezprašný a zabraňuje 
dalšímu znečištění. 
Původní matný vzhled 
přístrojové desky 
zůstává nezměněn. 
Zanechává příjemnou, 
svěží vůni.

500 mlObj. kód: 283 241

přístrojové desky - mat

koncentrát
1:100

naředěním 

získáte 25 l

Odolnost do °C Dílů koncentrátu Dílů vody Získáte litrů

- 30 °C 2 1 1,5 litru

- 20 °C 1 1 2 litry

- 10 °C 1 2 3 litry

Z 1 litru koncentrátu vyrobíte:

Odolnost do °C Dílů koncentrátu Dílů vody Získáte litrů

- 30 °C 2 1 7,5 litru

- 20 °C 1 1 10 litrů

- 10 °C 1 2 15 litrů

10 dávkovačů Poměr vody Celkem získáte

250 ml 25 litrů více než 25 litrů

Z 5 litrů koncentrátu vyrobíte:

Náplně do ostřikovačů SONAX 
splňují nejvyšší nároky pro 
bezpečný výhled z vozu. 
Kvalitu výrobků dokazuje 
množství vítězných ocenění 
v celé Evropě.

Všechny náplně lze ředit vodou z vodovodního řadu nebo studny.

Tradiční partner 
motoristického sportu...

Čistící sada pro všechny 
laky, lakované plastové 
části a skla. Odstraňuje 
rychle, snadno a důkladně 
všechna povrchová znečištění 
jako: pryskyřice, 
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SONAX Karnaubský vosk Premium Class

SONAX Nano Lak Premium Class

SONAX Čistič laku Premium Class

SONAX Saphir Power Polish Premium Class

Politura na nanosafírové bázi s jedinečným leštícím účinkem a obsahem karnaubských 
vosků určená pro všechny laky. Obsahuje vysoce účinné safírové leštící složky, které se 
při leštění rozpadnou na jemné nanočástice. Tím dojde k úplnému odstranění jemných 
škrábanců, k odstranění zvětralé vrstvy laku a zároveň dojde k oživení matných 
barev. Dodává laku stejnoměrný hluboký lesk, 
který je viditelný i po mnoha mytích vozu, 
a optimálně vyhlazuje lak. Umožňuje uživateli 
ovlivnit výsledky leštění, neboť intenzivnější 
a delší leštění vede automaticky k ještě 
kvalitnějšímu stavu laku. Perfektní 
výsledek bez hologramů a škrábanců. 
Politura je vhodná k ručnímu odstranění 
již stávajících hologramů z laku. Balení 
obsahuje polituru, speciální SONAX 
P-míček s houbičkou k nanášení výrobku 
a k leštění a také velice kvalitní utěrku 
z mikrovlákna určenou k odstranění 
zbytků politury. Výrobek může být 
používán i k strojnímu zpracování.

Exkluzivní portfolio produktů určené pro 
uspokojení nejvyšších nároků v péči o vozy

Tyto produkty se vyznačují maximální účinností a velmi snadnou aplikací. Ošetřené 
plochy budou mít po použití oslnivě vysoký lesk a barvy laku budou opět syté. 
Nekompromisní kvalitu ocení zejména milovníci veteránů. Karnaubský vosk je přírodní 
produkt získávaný 
z listů brazilské palmy 
Copernicia prunifera. 
Používá se pro dosažení 
vysokého lesku 
v krémech na boty, 
v cukrovinkách nebo 
leštících produktech 
k ošetření nábytku 
apod. Bývá používán 
v kombinaci s včelím 
voskem.

Dlouhodobá ochrana na nanotechnologické bázi pro nové vozy. Potáhne lak souvislou 
hybridní vrstvou ze silikátových nanočástic. Díky fluorkarbonovým složkám zajišťuje 
dokonalý odperlovací efekt. Transparentní ochrana prohlubuje zářivost barvy a pečuje 
o trvalý lesk. Přilnutí nečistot, hmyzu 
a soli je po použití tohoto výrobku 
minimální, a tím je lak lépe 
ochráněn a údržba vozu je snadnější. 
Lak chrání až po dobu 9 měsíců.

200 mlObj. kód: 211 200 250 mlObj. kód: 212 100

250 mlObj. kód: 200 941

minimální, a tím je lak lépe 
ochráněn a údržba vozu je snadnější. 
Lak chrání až po dobu 9 měsíců.

Vysoce kvalitní ochrana pro nové 
a zánovní laky. Chrání proti nepříznivým 
povětrnostním vlivům 
a snižuje přilnavost 
nečistot. S efektem 
odtoku vody. Vysoce 
kvalitní karnaubský 
vosk chrání barvu 
a dodává laku 
perfektní zářivý 
lesk. Balení 
obsahuje aplikační 
houbičku a utěrku 
z mikrovlákna. 
Ochrana 
na 6 měsíců.

Ideálně připraví lak pro aplikaci karnaubského vosku. 
Lak odmašťuje, odstraňuje mastný film, silikon, olej a vosky. 
Odstraňuje jemné škrábance, vyhlazuje lak a dodává mu lesk. 
Trvanlivost následného leštění je díky tomuto výrobku 
prodloužena. 

barev. Dodává laku stejnoměrný hluboký lesk, 

a optimálně vyhlazuje lak. Umožňuje uživateli 
ovlivnit výsledky leštění, neboť intenzivnější 

SÉRIE PREMIUM

 sadaObj. kód: 226 941
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4PÉČE O EXTERIÉR Kompletní péče o Váš vůz

SONAX
Leštící šampon koncentrát

SONAX 
Barevné leštěnky

Šampon pro ruční mytí.
Odstraňuje rychle 
a důkladně typická 
silniční znečištění. 
Ředění: stačí dva 
uzávěry šamponu 
do 10 litrů vody.

Pro všechny standardní 
laky. Barevné pigmenty 
zakrývají drobné 
škrábance.

SONAX Šampon 
s voskem - koncentrát

SONAX
Autopolitura

SONAX
Turbo šampon

SONAX
Tvrdý vosk

SONAX
Odstraňovač hmyzu

SONAX
Čistič laku

Slouží k rychlé 
údržbě vozu při 
ručním mytí: mytí 
a ochrana v jednom. 
Důkladně rozpustí 
nečistoty a voskové 
složky potáhnou lak 
ochranným filmem, 
který zanechá lesk 
a konzervuje.

Leštěnka určená k odstranění drobných 
škrábanců a obnovení lesku laků. 
Obsahuje karnaubský vosk. 
Aplikace je velice snadná.

Šampon pro ruční 
mytí s efektem odtoku 
vody. Díky tomu je 
sušení vozidla rychlejší 
a snadnější.

Vysoce kvalitní tekutý vosk s obsahem 
karnaubského vosku. Dlouhodobě chrání 
před povětrnostními vlivy.

Rychle a bez námahy 
odstraňuje ze skel, laku, 
chromu a plastů zbytky 
hmyzu. Neobsahuje 
rozpouštědla.

Čistí bezvýrazné, mírně poškrábané a silně 
zvětralé laky. Obnovuje původní hloubku 
barev. Po aplikaci 
doporučujeme lak 
nakonzervovat.

2 lObj. kód: 314 541 

500 mlObj. kód: 313 200

1 lObj. kód: 313 341

500 mlObj. kód: 300 200

1 lObj. kód: 315 300

500 mlObj. kód: 301 200

500 mlObj. kód: 533 200

500 mlObj. kód: 302 200

1 lObj. kód: 314 300

250 mlObj. kód: 300 100 250 mlObj. kód: 301 100 250 mlObj. kód: 302 100

SONAX
Leštěnka na metalízu

SONAX
Brusná pasta

SONAX
Pasta na chrom a hliník

Dodává zrcadlový lesk všem metalickým 
lakům. Čistí, leští a konzervuje  lak. 
Obsažený karnaubský vosk 
poskytuje dlouhodobou 
ochranu proti 
povětrnostním
vlivům.

Vyhlazuje škrábance a šrámy z pastelových 
laků. Vytváří základ pro lakýrnické práce. 
Odstraňuje 
i zkorodované 
barevné 
částice laku.

Odstraňuje zoxidované 
části z chromových 
a barevných kovů. 
Vrací původní lesk 
a konzervuje 
ošetřené části.

500 mlObj. kód: 317 200 1 kgObj. kód: 320 300

250 mlObj. kód: 320 141

75 mlObj. kód: 320 100

75 mlObj. kód: 308 000

250 mlObj. kód: 317 100

zelenáObj. kód: 296 700

červenáObj. kód: 296 400

stř.-šed.Obj. kód: 296 300

modráObj. kód: 296 200

černáObj. kód: 296 100

bíláObj. kód: 296 000

a důkladně typická 

Spolehlivá ochrana
pro všechny vozy...



5 PÉČE O EXTERIÉR – PŘÍSLUŠENSTVÍ

SONAX
Umělá jelenice

SONAX 
Aplikační houbička

SONAX 
Utěrka z mikrovlákna

Vysoce absorbční a trvanlivá utěrka sloužící 
k vysoušení karoserií, skel a chromovaných 
dílů vozidel. 
Rozměr: 
54x43 cm

Speciální houba se zesílenou bílou 
úchopovou stranou určená k nanášení 
leštěnek i jiných 
produktů.

Perfektně odstraňuje prach, zbytky 
mastnot a jiné nečistoty. Je antistatická 
a nepouští chloupky. Vhodná pro čištění 
skel, plastů, 
laku, dřeva, 
chromu atd. 
Utěrku lze 
prát běžným 
způsobem.
Rozměr: 
40x40 cm

SONAX 
Pravá jelenice

SONAX 
Leštící utěrky

SONAX Umělá jelenice 
v plastovém obalu

SONAX Houba 
na odstranění hmyzu

SONAX 
Stěrka na vodu

SONAX Mycí houba 
z mikrovlákna - červená

SONAX Houba 
na odstranění hmyzu

100% přírodní povrch pro 
sušení karoserií, laků, skel, 
plastů a chromových částí 
automobilů. Nezanechává 
šmouhy. Rozměr: 55x38 cm

Měkká kvalitní leštící utěrka pro leštění 
laku vozidel, skel, plastů apod. Zabraňuje 
poškození laku.

Zvláště savá mycí houba. Šedá strana má 
měkčí strukturu a je určena pro běžné 
čištění. Bílá strana je určena k odstranění 
odolnějších 
nečistot, 
např. hmyzu.

Jelenice na vysušení 
povrchu vozu, která 
se vyznačuje velkými 
rozměry a zvlášť 
vysokou savostí. 
Je vždy připravena 
k použití díky 
uzavíratelnému boxu.
Rozměr: 43x32 cm

Speciální mycí houba určená k odstranění 
zbytků hmyzu. Je zhotovená ze dvou 
rozdílných 
materiálů. 
Červená část je 
určena na čištění 
a kožená 
na sušení.

Vysoce kvalitní a flexibilní 
stěrka, která se přizpůsobí 
všem tvarům karoserie a tak 
může být snadno použita 
kdekoli na voze. Ideální 
použití po umytí vozu, nebo 
na vlhká a zamlžená okna.
Šířka stěrky: 31 cm

Houba určená k mytí znečištěných karoserií a skel. 
Dlouhá vlákna se přizpůsobí všem tvarům karoserie 
a tak čistí obzvlášť jemně, jsou savá a zvyšují 
pěnění. Hladká strana houby usnadňuje odstranění 
silného znečištění (např. zbytky zaschlého hmyzu).

Čistící houba na odstranění hmyzu a jiných 
odolných nečistot ze skla, laku a plastů. 
Speciální struktura 
rychle a důkladně 
odstraňuje zbytky 
hmyzu bez poškrábání 
povrchu.

Obj. kód: 419 200 

Obj. kód: 417 300 

2 ksObj. kód: 416 241

Obj. kód: 416 300

15 ksObj. kód: 422 200

Obj. kód: 428 000 

Obj. kód: 417 700

Obj. kód: 426 100 

Obj. kód: 417 400 

Obj. kód: 428 100

Obj. kód: 427 141 

SONAX 
Mycí houba

k vysoušení karoserií, skel a chromovaných 
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6Kompletní péče o Váš vůzPÉČE O SKLA

SONAX 
Čistič skel
Okamžitě odstraňuje z čelních skel a světlometů 
zbytky hmyzu, nečistoty, nikotin apod. Ideální 
i pro domácí použití. Neobsahuje fosfáty.

500 mlObj. kód: 338 241

SONAX Letní kapalina do ostřikovačů 
- koncentrát 1:10 citrus

SONAX Letní kapalina do ostřikovačů 
- koncentrát 1:100

Kapalina pro všechny typy ostřikovačů 
čelního skla. Z 1 litru koncetrátu získáte 11 
litrů čistící kapaliny. Zajišťuje jasný výhled 
během vteřiny. Odstraňuje olej, hmyz, saze 
a silikon. Se svěží citronovou vůní. Vhodná 
pro vysoce kvalitní xenonové světlomety. 
Neobsahuje fosfáty.

Vysoce koncentrovaná čistící přísada do 
ostřikovačů skel pro letní období.  
Z 25 ml (dávkovač na dóze) koncentrátu 
získáte 2,5 litru čistící kapaliny. Odstraňuje 
hmyz, olej, saze, silikon a nebezpečné 
oslňující filmy beze šmouh. Ideální pro vysoce 
kvalitní xenonové světlomety. Se svěží vůní. 
Neobsahuje fosfáty.

SONAX Letní kapalina do ostřikovačů 
- koncentrát 1:7 citrus

SONAX Letní kapalina do ostřikovačů 
- k přímému použití

Čistící koncentrát pro ostřikovače 
čelního skla. Rychle odstraňuje hmyz, 
olej, saze, silikon i mastnostu z čelního 
skla a světlometů. Nepoškozuje lak 
ani polykarbonáty na antireflexních 
reflektorech. Ideální pro vysoce kvalitní 
xenonové světlomety. Neobsahuje fosfáty.

Neředí se, je ihned připravená k použití. 
Rychle odstraňuje hmyz, olej, saze, 
silikon a další problematické mastné filmy 
z čelního skla. Vhodná pro vysoce jakostní 
xenonové světlomety. Neobsahuje fosfáty.

1 lObj. kód: 260 300 2 lObj. kód: 260 541 

5 lObj. kód: 260 500 - citrus 

250 mlObj. kód: 372 141 - jablko 

250 mlObj. kód: 373 141 - citron

250 mlObj. kód: 371 141 
koncentrát

1:100

naředěním 

získáte 25 l

naředěním 

získáte 11 l naředěním 

získáte 16 l

SONAX 
Utěrka na skla
Čistící utěrka na všechny skleněné plochy 
v interiérech automobilů. Obsahuje 
vlhčenou utěrkou a suchou utěrku. 
Čistí beze šmouh. Rychle a důkladně 
odstraňuje nikotin, silikon, olej a mastnotu. 
Ideální na cesty.

Obj. kód: 374 000 1 ks

Kvalita 
na prvním místě...
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SONAX 
Čistič přístrojové desky

SONAX 
Čistič interiéru

SONAX 
Ošetření plastů - lesk

Čistí a ošetřuje všechny 
plasty v interiéru vozu. 
Je bezprašný a antistatický. 
S matným efektem 
a svěží vůní do interiéru 
vozu. Chrání plasty před 
popraskáním.

Důkladně a šetrně 
odstraňuje  znečištění 
z plastových dílů 
a textilií, přičemž 
celý prostor provoní 
příjemnou vůní.

Kvalitní emulze na plasty 
a pryž. Čistí, udržuje 
a chrání. Proniká hluboko 
do povrchu. Má antistatické 
účinky.

SONAX 
Pěna na čištění kůže

SONAX 
Čistič skvrn

SONAX Ošetření kůže 
- impregnace

SONAX 
Pohlcovač pachu

SONAX 
Obnovovač plastů - černý

SONAX 
Pěna na čalounění

SONAX 
Čistič přístrojové desky

SONAX 
Čistič klimatizace

Speciální produkt bez 
silikonu určený k čištění 
a ošetření vnitřního 
koženého čalounění, 
sedaček, nábytku 
a dalších věcí z hladké 
kůže. Odstraňuje špínu, 
olej, tuk a zároveň 
dodává kůži vysokou 
pružnost bez pocitu 
klouzavosti.

Rychle a šetrně 
odstraňuje i velmi 
odolné skvrny, jako 
je tuk, olej a dehtové 
skvrny z textilií, 
čalounění, potahů 
sedadel a koberců.
Odstraňuje zbytky 
lepidla a nálepek.
Nezanechává skvrny. 
Vhodný pro lokální 
čištění.

Kvalitní emulze na plasty 
a pryž. Čistí, udržuje 
a chrání. Proniká hluboko 
do povrchu. Má antistatické 
účinky. Neodráží sluneční 
paprsky.

Speciální přípravek pro ošetření koženého 
čalounění, kožených kombinéz a doplňků 
z hladké kůže. Snadno odstraňuje oleje, 
mastnotu a jiné nečistoty. 
Kůži konzervuje, oživuje 
barvu, odpuzuje vodu, 
zvláčňuje ji a zabraňuje 
stárnutí. Obsahuje včelí 
a silikonové vosky.

Odstraňuje nikotinové, 
zvířecí a jiné 
nepříjemné pachy 
v autě a doma. 
Jemný parfém 
poskytuje příjemnou 
a dlouhotrvající 
svěžest. Vhodný pro 
čalounění, sedačky, 
koberce, záclony, textil, 
obuv, oděvy a jako 
osvěžovač vzduchu.

Trvale osvěžuje barvy a ošetřuje vybledlé 
a zvětralé plastové části na venkovních 
částech vozidlla. Díky 
houbovému aplikátoru 
je nanášení pohodlné 
a rychlé.

Důkladně odstraní silná 
znečištění z potahů, koberců 
a tkanin. Osvěžuje barvy 
a nezanechává mapy. Lze ji 
snadno vysát.

Čistí a ošetřuje všechny plasty 
v interiéru vozu. Je bezprašný 
a antistatický. Přináší nový 
lesk a svěží vůni do interiéru 
vozu. Chrání plasty před 
popraskáním.

Dezinfikuje snadno a rychle větrací 
systémy a odpařovací zařízení. Neutralizuje 
nepříjemné zápachy. 
Stačí nechat působit 
15 minut a ve voze 
bude zdravé klima 
s příjemnou 
a svěží 
vůní.

500 mlObj. kód: 321 200 

300 mlObj. kód: 380 041

400 mlObj. kód: 289 300Red SummerObj. kód: 366 241 500 ml

300 mlObj. kód: 653 200

300 mlObj. kód: 383 041 

250 mlObj. kód: 291 141

500 mlObj. kód: 292 241

100 mlObj. kód: 409 100

400 mlObj. kód: 306 200

SONAX 
Ošetření plastů - mat

SportObj. kód: 357 300

New carObj. kód: 356 300

JablkoObj. kód: 344 300

CitronObj. kód: 343 300

VanilkaObj. kód: 342 300

SportObj. kód: 357 241 500 ml

Green LemonObj. kód: 358 241 500 ml

JablkoObj. kód: 359 241 500 ml

150 mlObj. kód: 323 100
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SONAX Vlhčené 
ubrousky na skla

SONAX Vlhčené 
ubrousky na skla

SONAX Vlhčené 
ubrousky na interiér

Utěrky k čištění čelních skel a ostatních 
skleněných ploch. Čistí beze šmouh. 
Jsou ideální na cesty.

Vlhčené utěrky k čištění skel a jiných 
skleněných povrchů. Čistí beze šmouh. 
Ideální na cesty.

Čistí všechny povrchy v interiéru vozidla, 
jako navigace, obložení dveří, obložení 
střechy, sedadla, čalounění a kůži. 
Pro použití v autě 
i domácnosti.

SONAX Vlhčené 
ubrousky na plasty

SONAX Vlhčené 
ubrousky na plasty

SONAX Utěrka 
na čištění interiéru

SONAX Vlhčené 
ubrousky na interiér

SONAX Vlhčené 
ubrousky na kůži

SONAX Utěrka 
na čištění karoserie

SONAX Vlhčené 
ubrousky na kůži

SONAX Vlhčené 
ubrousky na plasty - mat

Čistí, udržují a chrání všechny plastové 
části, ale i dřevo a pryž. Praktické 
řešení pro interiér 
a exteriér. Ideální 
na cesty.

Čistí, udržují a chrání všechny plastové 
části, jako i dřevo a pryž. Praktické řešení 
pro interiér a exteriér. 
Ideální na cesty.

Pro rychlé a snadné čištění celého interiéru. 
Čistí beze šmouh obložení dveří, střechy, 
sedadla, čalounění atd.
Rozměr: 40x50 cm

Čistí všechny povrchy v interiéru vozu, 
navigaci, obložení dveří, strop, sedadla, 
čalounění. 
Dají se použít 
i v domácnosti. 

Pro rychlé, snadné a důkladné čištění všech 
hladkých kůží. Pečující látky pronikají 
kůží, osvěžují barvy 
a chrání. Kůže je 
po ošetření jemná 
a vláčná.

Udržuje a chrání všechny laky, chrom 
a plasty. Již za pouhých pět minut 
je vozidlo chráněno proti 
povětrnostním vlivům. Dodá 
ošetřeným plochám vysoký 
lesk. Rozměr: 44x45 cm

Pro rychlé, snadné a důkladné čištění 
všech typů kůží. Pečující látky pronikají 
kůží, osvěžují barvy 
a chrání. Kůže je 
po ošetření jemná 
a vláčná.

Vlhčené ubrousky čistí, udržují a chrání 
všechny plastové díly, dřevo a pryž. 
Zachovávají původní 
matný vzhled. Ideální 
na cesty.

25 ksObj. kód: 412 000  

10 ksObj. kód: 415 000

25 ksObj. kód: 412 100

10 ksObj. kód: 415 100

25 ksObj. kód: 412 200

10 ksObj. kód: 415 600

25 ksObj. kód: 412 300

10 ksObj. kód: 415 800

sedadla, čalounění atd.

10 ksObj. kód: 415 900 1 ksObj. kód: 413 000 1 ksObj. kód: 414 000

Výsledek 
je důležitý...
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SONAX 
Utěrka z mikrovlákna 
na interiér a skla
Ultrajemná utěrka 
z mikrovlákna pro 
použití na hladké 
plochy, nezanechává 
šmouhy ani žmolky. 
Ideální ve spojení 
se SONAX Čističem 
interiéru nebo 
Čističem skel. 
Utěrku lze prát 
běžným způsobem.

SONAX 
Houba na skla

SONAX 
Čistící houbička

Kartáč s měkkými gumovými štětinami, 
které důkladně odstraní všechnu zvířecí srst 
a zároveň udržují povrchy upravené.

Vhodná pro 
rychlé odstranění 
vlhkosti 
a rosení. Žlutou 
částí nejdříve 
odstraníme 
vlhkost, případně 
orosení na skle 
a následně 
modrou částí 
vytřeme 
do sucha.

Speciální houba s jemnými póry 
k odstranění odolných nečistot z plastových 
dílů v interiérech automobilů. Odstraňuje 
vosk a leštěnku 
z nelakovaných 
plastových 
dílů exteriéru. 
Vhodná 
i k čištění kůže.

2 ksObj. kód: 416 541 Obj. kód: 491 400 Obj. kód: 417 100 

SONAX 
Kartáč na chlupy

rychlé odstranění 

a rosení. Žlutou 

vlhkost, případně 
orosení na skle 

SONAX 
Rukavice na plasty 
Umožňuje rovnoměrnou aplikaci výrobků.
Jednoduché použití a skvělé výsledky. 
Pomocí 
rukavičky 
a jejího 
speciálního 
tvaru jsou 
i těžko 
dostupná 
místa bez 
problémů 
ošetřena.

Obj. kód: 417 200  

SONAX  Utěrka 
na přístrojovou desku
Umožňuje rychlé a bezproblémové 
odstranění 
prachu ze 
všech hladkých 
vnitřních 
materiálů, jako 
jsou plasty, dřevo 
a kov.

Obj. kód: 416 600 

SONAX Utěrka 
z mikrovlákna 
- univerzální
Perfektně 
odstraňuje prach, 
zbytky mastnot 
a jiné nečistoty. 
Je antistatická 
a nepouští chloupky. 
Vhodná pro čištění 
skel, plastů, laku, 
dřeva, chromu atd.
Rozměr: 36x39 cm

SONAX 
Kartáč na interiér
Robustní kartáč s dlouhou 
životností štětin pro intenzivní 
čištění znečištěných textilií 
jako jsou například sedačky, 
koberce, rohože apod. 

Obj. kód: 416 100 Obj. kód: 491 700 

Široká nabídka příslušenství a doplňků SONAX spolehlivě zajistí 
vysokou kvalitu, účinnost a snadnou aplikaci, kterou zvládne každý.

Bohatá nabídka autkosmetiky SONAX umožní 
kompletní péči o automobil a uspokojí požadavky 
i náročných motoristů. Za všechny jmenujme 
ucelené řady přípravků na ošetření laku, chromu 
a plastů, nejrůznější šampony, produkty pro oživení 
a prodloužení životnosti laku, leštěnky nebo čističe. 
Specifickou autochemii vyžadují také motor, brzdy 
a chladič. K čemu jsou nejlepší autokosmetické 
produkty, pokud nemáte správné příslušenství? 

SONAX dodává profesionály vyzkoušené příslušenství 
a doplňky vhodné pro čištění skel, plastů, laku, 
dřeva, chromu... S příslušenstvím a doplňky SONAX 
máte zajištěny skvělé výsledky při péči o Váš vůz. 

V naší nabídce naleznete houbičky, čistící utěrky, 
leštící kotouče, kartáče, stěrky a spoustu dalších...  

Kompletní nabídku doplňků a příslušenství 
naleznete na internetových stránkách 

www.sonax.cz
SONAX Rukavice na plasty 
Zajišťuje svým  tvarem jednoduché použití a skvělé výsledky při ošetřování inetriéru vozu i na těžko dostupných místech.

Obj. kód: 416 000 2 ks
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SONAX 
Utěsnění pneu vozidel
Výrobek opravuje 
pneumatiky bez 
demontáže. Utěsňuje 
menší defekty 
pneumatik. Praktická, 
rychlá a bezpečná pomoc 
na cestách. Schváleno 
pro pneu o rozměru 
max. 195/16.

400 mlObj. kód: 432 300 

SONAX 
Čistič disků 
Čisticí prostředek pro 
pravidelnou údržbu 
disků kol. Ideální 
pro čištění běžného 
znečištění. Zabraňuje 
tvorbě odolných 
nečistot, zejména 
prachu z brzdového 
obložení. Jemné 
složení bez obsahu 
kyselin.

500 mlObj. kód: 429 200  

SONAX 
Čistič disků 
Čisticí prostředek pro 
pravidelnou údržbu 
disků kol. Ideální 
pro čištění běžného 
znečištění. Zabraňuje 
tvorbě odolných 
nečistot, zejména 
prachu z brzdového 
obložení. Jemné 
složení bez obsahu 
kyselin.

1 lObj. kód: 430 341

SONAX 
Rychlovosk
Ochranná emulze 
pro nové a zánovní 
laky. Poskytuje 
zářivý lesk 
a ochranu trvající 
po dobu několika 
týdnů. Další 
výhodou je snadná 
aplikace. Vhodná 
také pro pryžové 
a plastové díly.

500 mlObj. kód: 288 200  

SONAX 
Impregnace kabrio
Konzervace a impregnace pro střechy 
kabrioletů. Utěsňuje především silně 
zatížené záhyby a švy. 
Oživuje barvy 
a chrání před opětným 
znečištěním. Chrání 
a impregnuje textilie 
ve vnitřním prostoru 
vozidla. Zabraňuje 
pronikání špíny 
a vlhkosti do sedadel 
z látky a alcantary, do koberců a textilií. Je 
transparentní a vhodný pro všechny barvy.

300 mlObj. kód: 310 200

SONAX 
Čistič střech kabrio
Speciální čistič pro 
všechny střechy 
kabrioletů z textilu 
i umělé hmoty. 
Odstraňuje rychle 
a důkladně i zvlášť silná 
znečištění. Čistič střech 
kabrioletů nepoškozuje 
originální konzervaci.

500 mlObj. kód: 309 200

SONAX 
Pěna na pneumatiky

SONAX 
Čistič pneu a pryže

Čistí, udržuje a chrání 
pneumatiky. Čistí i silně 
znečištěné pneumatiky 
a obnovuje hluboký lesk 
a syté barvy. Udržuje 
pryž pružnou. Vystačí 
na 24 kusů pneu.

Čistí a udržuje pryžové části 
vozu. Prodlužuje životnost 
pryže a navrací barvy. 
Také snadno čistí 
pneumatiky a podlahové 
rohože a obnovuje jejich 
původní vzhled.

400 mlObj. kód: 435 300 300 mlObj. kód: 340 200

SONAX Odstraňovač 
škrábanců z plastových 
a plexi dílů
Speciální brusivo 
k odstranění 
škrábanců z plastů, 
zadních oken 
kabrioletů, oken 
lodí a letadel, 
z mobilních telefonů, 
displejů hodin, 
plexiskel apod.

50 mlObj. kód: 305 000

SONAX Sada na 
odstraňování rýh z laku
Sada pro ruční 
odstranění 
škrábanců 
z laku. Ve 2-3 
jednoduchých 
krocích můžete 
sami odstranit 
beze stopy 
škrábance. 
Je vhodná 
na všechny laky, 
i metalické.

50 mlObj. kód: 305 941

Kompletní péče o exteriér 
vozu snadno a rychle

S autokosmetikou SONAX je i čištění 
kol a disků tak snadné! Výrobky šetrně 
odstraňují posypovou sůl, silniční špínu, 
prach z brzdového obložení, asfalt a jiné 
odolné nečistoty.

Návštěva myčky často nestačí, ale 
přípravky SONAX nedají špíně šanci 
a čistí i v nejnepřístupnějších místech. 

Kompletní nabídku doplňků a příslušenství 
naleznete na internetových stránkách 

www.sonax.cz

Na vzhledu
záleží i Vašemu vozu...
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SONAX 
Studený čistič motoru

SONAX Montážní pasta 
na výfuky
S montážní pastou 
na výfuky se dají 
nové díly rychle 
a jednoduše spojovat 
a montovat na výfukový 
systém. Konektory 
jsou po použití pasty 
absolutně plynotěsné. 
Přípravek neobsahuje 
azbest a je extrémně 
žáruvzdorný. Odolnost 
do 700 °C.

SONAX 
Utěsnění chladiče

SONAX 
Opravná pasta na výfuky

SONAX Opravná pasta 
na výfuky - sada

SONAX 
Uvolňovač koroze

SONAX 
Odstraňovač asfaltu

SONAX Odstraňovač 
vzdušné koroze

SONAX 
Ochrana plastů v motoru

K utěsnění jemných trhlin nebo malých 
netěsností v celém chladicím systému. 
Vhodné též pro moderní 
vysokotlaké chladicí 
systémy s nízkým 
obsahem chladicí 
kapaliny. Je šetrný 
k plastům, těsnění 
a kovům v chladicím 
systému.

Uzavře malé 
praskliny, díry 
a netěsnosti 
ve výfukovém 
systému trvale, 
rychle a zcela 
plynotěsné. 
Bezazbestové 
a extrémně tepelně 
odolné. Odolnost 
do 650 °C.

Speciální silikonový 
přípravek určený 
k mazání kluzných 
ploch, na kterých 
současně vytváří 
i voděodolný film. 
Vhodný též jako 
separační prostředek 
pro formy.

Balení se skládá z opravné pasty na výfuky 
a speciální vysokoteplotní textilní pásky ze 
skelného hedvábí (1m x 6 cm). Výrobek 
je vhodný k opravám trhlin a netěsností 
ve výfukovém 
systému a to 
trvale, rychle 
a plynotěsně. 
Neobsahuje 
azbest, extrémně 
žáruvzdorný.
Odolnost do 700 °C.

Uvolňuje zaseknuté 
a zkorodované díly, 
jako jsou šrouby 
a panty. Chrání před 
korozí a maže všechny 
pohyblivé díly. Bez 
kyselin. Nepoškozuje 
lak, pryž a skla.

Slouží k odstraňování 
skvrn od asfaltu, 
dehtu, oleje, různých 
konzervačních látek 
a zbytků samolepek 
z chromových 
a lakovaných dílů.

Odstraňuje z laku 
a lakovaných plastů 
vzdušnou korozi, 
korozivní skvrny, 
vápenné usazeniny 
a průmyslový prach.

Konzervace s vysokým 
leskem chrání motor, 
montážní díly, hadice 
a kabely proti nečistotám 
a vlhkosti. Vytváří zcela 
transparentní ochranný 
povlak, který je odolný 
proti chemikáliím, 
stárnutí a povětrnostním 
vlivům.

170 mlObj. kód: 552 000 500 mlObj. kód: 513 200

250 mlObj. kód: 442 141500 mlObj. kód: 543 200

200 mlObj. kód: 553 100

300 mlObj. kód: 348 200 

200 mlObj. kód: 553 141

300 mlObj. kód: 472 200

300 mlObj. kód: 334 200 

300 mlObj. kód: 330 200

SONAX 
Silikonový olej

SONAX Odstraňovač 
pryskyřice a ptačího trusu
Speciální výrobek, 
který rychle, důkladně 
a bezezbytku odstraňuje 
pryskyřice, smůlu, ptačí 
trus a ostatní organické 
nečistoty z laku, skla, 
chromu a plastových dílů.

400 mlObj. kód: 390 300

SONAX 
Multifunkční olej MoS2
Vysoce efektivní 
prostředek určený 
k mazání styčných 
a kluzných ploch, 
uvolňování šroubových 
spojení, ochraně 
elektrických kontaktů. 
Vynikající ochrana proti 
korozi.

400 mlObj. kód: 339 400

Rychle a spolehlivě 
odstraňuje všechny oleje 
a maziva z motorů, 
strojů a nářadí. Výrobek 
má vynikající infiltrační 
schopnost, což mu 
umožňuje působit 
i v těžko dostupných 
místech. Neobsahuje 
fosfáty a rozpouštědla.
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SONAX Zvýšení 
oktanového čísla

SONAX Čistič palivové 
soustavy diesel
Pro optimální provoz 
motoru. Odstraňuje 
usazeniny ze vstřikování 
a pístů. Čistí celý 
palivový systém. Chrání 
proti korozi. Snižuje 
emise výfukových plynů.

SONAX Čistič palivového 
systému benzín

SONAX Čistič vstřikování 
a karburátoru

SONAX 
Olejové aditivum

SONAX 
Omezovač kouřivosti

Přípravek na čištění 
palivového systému 
benzinových motorů, 
který pomáhá obnovit 
jeho maximální výkon. 
Šetří palivo.

Pro dosažení 
maximálního 
výkonu motoru. Čistí 
zanesené vstřikování, 
karburátory, ventily, 
zapalovací svíčky 
a spalovací komory. 
Odstraňuje zbytky 
nečistot z palivových 
rozvodových prvků, 
vstřikování a sání 
komor.

Pomáhá redukovat 
spotřebu motorového 
oleje a životnost 
motoru redukcí tření. 
Udržuje viskozitu oleje. 
Ulehčuje běhu motoru.

Zlepšuje nižší standard 
motorové nafty pro 
zajištění optimálního 
výkonu moderních 
dieselových systémů. 
Zlepšuje mazací 
schopnosti motorové
nafty. Snižuje spotřebu 
paliva. 

Silná formule proti 
nadměrnému spalování 
oleje. Snižuje výfukový 
kouř. Prodlužuje 
životnost motoru. Snižuje 
hluk motoru a ventilů. 
Zlepšuje spalování 
paliva.

250 mlObj. kód: 514 100  

250 mlObj. kód: 518 100 

250 mlObj. kód: 515 100

250 mlObj. kód: 519 100

250 mlObj. kód: 516 100

250 mlObj. kód: 521 100

250 mlObj. kód: 517 100  

SONAX Ochrana 
pro naftový systém
CommonRail

Přípravek na zvýšení 
oktanového čísla 
od 2 do 3 jednotek. 
Snižuje spotřebu paliva. 
Chrání katalyzátory 
a lambda sondy. 
Vhodné i pro 
turbomotory.

SONAX Profesionální 
čistič brzd - odmašťovač

SONAX 
Odstraňovač zbytků lepidel

Speciální rozpouštědlo pro rychlé odstranění 
zbytků lepidel (např. fólií, samolepek atd.) 
a lepících papírových štítků. Může být použit 
na všech pevných plochách jako např. lak, kov, 
sklo, plasty, porcelán a dřevo.

500 mlObj. kód: 836 400  400 mlObj. kód: 853 300 

Vysoce výkonný speciální čistič pro údržbu brzd, spojky 
a součástí motoru. Rychle odstraňuje brzdný prach, olej, 
mastnotu, silikon a usazeniny.

SONAX TIP:
Pro správný poměr aditiv v pohonných 
hmotách aplikujte přípravky vždy do 
plné nádrže.

Tradice 
již od roku 1950...
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SONAX Rozmrazovač 
skel - rozprašovač
Ve vteřině odstraňuje 
námrazu ze skel. Při 
použití tohoto výrobku 
není potřeba škrabka, 
čímž se zabrání 
poškrábání oken.

SONAX Rozmrazovač 
skel - sprej

SONAX Zimní kapalina 
do ostřikovačů koncentrát

SONAX 
Ošetření pryže - lůj

SONAX Zimní sada 
- 3 díly

SONAX 
Rozmrazovač zámků

Ve vteřině odstraňuje 
námrazu ze skel. Při 
použití tohoto výrobku 
není potřeba škrabka, 
čímž se zabrání 
poškrábání oken.

Zabraňuje přimrznutí pryžového těsnění 
dveří, oken nebo víka kufru. Pryžové díly 
zvláčňuje a chrání před stárnutím.

Obsahuje: 
Rozmrazovač skel 
- rozprašovač 500 ml 
Zimní kapalinu do 
ostřikovačů 
- koncentrát 250 ml 
Rozmrazovač zámků 
- 50 ml

Rozmrazuje 
zamrzlé zámky 
a chrání je před 
opětovným 
zamrznutím.

50 mlObj. kód: 331 541 

300 mlObj. kód: 331 200500 mlObj. kód: 331 241

20 gObj. kód: 499 100

Obj. kód: 331 900 

25 lObj. kód: 332 705

60 lObj. kód: 332 805

5 lObj. kód: 332 505

1 lObj. kód: 332 300

Náplň do ostřikovačů pro zimní 
období. Rychle a důkladně odstraňuje 
oleje, prach, sůl a další typické zimní 
nečistoty. Nezanechává šmouhy. 
Šetrná k laku a plastovým dílům.

SONAX XTREME 
Zimní kapalina 
do ostřikovačů koncentrát
Náplň do ostřikovačů pro zimní 
období s obsahem nanočástic, které 
zajišťují dokonalé 
odstranění typických 
zimních nečistot. 
Nezanechává 
šmouhy. Je šetrná 
k laku a plastům.

5 lObj. kód: 232 505 

SONAX 
Utěrka proti rosení
Spolehlivě chrání 
proti mlžení 
čelního skla 
a poskytuje 
jasný výhled. 
S dlouhotrvajícím 
účinkem. 

Obj. kód: 421 200  

SONAX
Sprej proti rosení
Výrobek tvoří na povrchu 
neviditelný ochranný film 
a spolehlivě zabraňuje 
zamlžení čelních skel 
automobilů a hledí přileb.

300 mlObj. kód: 355 041

SONAX 
Pomocný prostředek 
pro zimní starty
Spolehlivý prostředek 
pro startování v zimním 
období. Chrání motor 
i baterii. Aplikuje se 
do sacího potrubí. Vhodné 
pro benzinové i dieselové 
motory.

250 mlObj. kód: 312 100 

Náplň do ostřikovačů 
pro zimní období. 
Rychle a důkladně 
odstraňuje 
oleje, prach, sůl 
a další typické 
zimní nečistoty. 
Nezanechává šmouhy. 
Je šetrná k laku a plastovým 
dílům. Připravena k přímému 
použití.

2 lObj. kód: 332 541 

5 lObj. kód: 332 500

SONAX Zimní kapalina 
do ostřikovačů

Rozmrazovač skel 
- rozprašovač 500 ml 
Zimní kapalinu do 

- koncentrát 250 ml 
Rozmrazovač zámků 

Odolnost 
do °C

Dílů 
kapaliny

Dílů 
vody

Získáte 
litrů

- 30 °C 2 1 1,5 litru

- 20 °C 1 1 2 litry

- 10 °C 1 2 3 litry

Z 1 litru koncentrátu vyrobíte:
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SONAX Profi Line
Politura bez silikonu

SONAX Profi Line 
Prostředek pro přípravu 
laku

SONAX Profi Line
Čistič vnějších plastů

Politura pro nové laky 
nebo laky po renovaci. 
Odstraňuje hologramy 
a laku poskytuje ochranu 
a  lesk. Může být použita 
i jako mezikroková 
politura pro ještě hlubší 
ochranu laku. Pro strojní 
zpracování.

Speciální čistící rozpouštědlo 
určené k rychlému 
a efektivnímu odstranění 
mastnoty, oleje a znečištění 
od silikonu. Podklad odmašťuje 
pro aplikaci vosků nebo pro 
dlouhodobou konzervaci, 
ke které slouží SONAX 
Skleněný vosk (236 000). 
Zvýrazňuje hologramy 
po broušení.

Speciální produkt, 
který čistí, ošetřuje 
a pečuje o všechny 
vnější plastové díly 
automobilů. Navrací 
původní vzhled 
a barvu. Dodává 
ošetřeným plochám 
lesk. Neobsahuje 
silikon.

SONAX Profi Line 
Perfect Finish

SONAX 
Modelína na čištění laku

SONAX Profi Line
Čistič vnitřních plastů

SONAX Profi Line 
Cut & Finish

SONAX Profi Line 
Tvrdý vosk

SONAX Profi 
Utěrka z mikrovlákna

SONAX Profi Line
Cutmax

SONAX Profi Line 
Brusná pasta bez silikonu

SONAX Profi Line
Politura na skla

Nová politura ke strojnímu 
jednokrokovému leštění 
určená k odstranění 
rozstřiku po lakování 
nebo k odstranění 
škrábanců z lakovaných 
ploch. Pro strojní 
zpracování.

Speciální výrobek pro profi použití určený 
k odmaštění laku. Měkká čisticí hmota 
slouží k odstranění průmyslového prachu, 
spadu, rzi, pryskyřice, dehtu, zbytků 
hmyzu a jiných silných znečištění. Použití 
s 338 241 nebo vodou se šamponem. 

Zanechává čistý, matný 
a ošetřený povrch, bez 
zrcadlového efektu. 
Zanechává antistatický 
film na ošetřené ploše. 
Neobsahuje silikon. 

Politura s vysokým 
brusným výkonem určená 
k rychlému odstranění 
poškození, např. 
od prachu, barevného 
rozstřiku, škrábanců atd. 
Vysoká brusná schopnost 
s vysokým leskem. 
Pro strojní zpracování.

Kvalitní lešticí 
a konzervační prostředek 
určený k ošetření 
lesklých, ale již 
vyzrálých pastelových 
a metalických autolaků. 
Ošetřeným plochám 
dodává vysoký lesk 
a zajišťuje jejich 
dlouhodobou ochranu. 
Pro ruční i strojní 
zpracování.

Profi utěrka z mikrovlákna pro nejvyšší 
nároky v péči o lak. Nezanechává šmouhy. 
Extrémně měkká a vysoce savá, s obšitými 
zaoblenými rohy.

Silně abrazivní/brusná 
pasta pro broušení 
velmi zvětralých laků. 
Vysoká brusná schopnost 
se středním leskem, 
nevytváří šedé/matné 
plochy.

Brusná politura bez 
obsahu silikonu pro 
broušení zvětralých 
a mírně poškrábaných 
laků. Odstraňuje 
škrábance a nedostatky 
po lakýrnických 
pracích. Pro strojní 
zpracování.

Slouží k odstranění 
lehkých škrábanců a 
vyčištění zmatovaného 
či poleptaného skla 
apod. 
Nutno použít 
SONAX Leštící kotouč 
(obj. kód: 493 300)

1 lObj. kód: 208 300  

400 mlObj. kód: 237 300

1 lObj. kód: 210 300 

1 lObj. kód: 224 300

1 ksObj. kód: 450 205

1 lObj. kód: 286 300

1 lObj. kód: 225 300

1 lObj. kód: 280 300

3 ksObj. kód: 450 700

1 lObj. kód: 246 300 

1 lObj. kód: 319 300

250 mlObj. kód: 273 141

Vítězíme 
s Vámi...
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Zastoupení SONAX pro ČR a SR:
Motorsport spol. s r.o. � Poděbradská 29 � Praha 9
Tel.: +420 284 818 902
sonax@motorsport.cz
www.motorsport.cz
www.sonax.cz

Prodejce:

MADE IN GERMANY

SONAX INTERNATIONAL Albania . Algeria . Argentina . Armenia . Australia . Bahrain . Belarus . Belgium . Bosnia . Brazil . Bulgaria
Cambodia . Canada . Chile . China . Colombia . Costa Rica . Croatia . Czechia . Denmark . Ecuador . Egypt . El Salvador . Estonia . Finland . France . Georgia
Great Britain . Greece . Guatemala . Hong Kong . Hungary . Iceland . India . Indonesia . Iran . Iraq . reland . Israel . Italy . Japan . Jordan . Kaliningrad . Kazakhstan
Korea . Kuwait . La Réunion . Latvia . Lebanon . Lithuania . Luxemburg . Macau . Macedonia . Malaysia . Malta . Mauritius . Mexico . Montenegro . Myanmar
Netherlands . New Zealand . Nicaragua . Oman . Pakistan . Panama . Peru . Philippines . Poland . Portugal . Qatar . Romania . Russia . Saudi Arabia . Serbia
Singapore . Slovakia . Slovenia . South Africa . Spain . Sri Lanka . Sweden . Switzerland . Syria . Taiwan . Thailand . Tunisia . Turkey . Ukraine . United Arab Emirates
Uruguay . USA . Venezuela . Vietnam
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