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ABC OPONY

Przygotuj letnie 
opony do zimowego 
leżakowania

NIE TYLKO DO AUTA

Kosmetyki do auta, 
które sprawdzą się 
również w domu

Rain-X Rain Repellent 

Wycieraczka w płynie

ZABEZPIECZENIE SZYBY

www.blyskotliwykierowca.pl

Bezpłatny magazyn dla każdego kierowcy

PRAWO DROGOWE ZIMĄ - Ciekawostki

Nowości w ofercie

KUP
A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP
A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP
A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

PROMOCJE
50BK.19

51BK.19

Plak Płyn do chłodnic -35°C Autorad G12+ 5 L

Plak Płyn do chłodnic Koncentrat Autorad G12+ 5 L

KTM: SCPL-ARADPLGOT5L

KTM: SCPL-ARADPLKON5L-G

 ▬ Gotowy do użycia ▬ Zabezpieczenie na 5 lat lub 250 000 km ▬ Do wszystkich rodzajów chłodnic ▬ Posiada certyfi kat ITS

 ▬ Zabezpieczenie na 5 lat lub 250 000 km ▬ Do wszystkich rodzajów chłodnic ▬ Posiada certyfi kat ITS

Plak Płyn do chłodnic -35°C Autorad G12+ 1 L

Plak Płyn do chłodnic Koncentrat Autorad G12+ 1 L

KTM: SCPL-ARADPLGOT1L

KTM: SCPL-ARADPLKON1L-G

3szt.

1szt.

3szt.

3szt.

27zł*
wartość prezentu

15zł*
wartość prezentu

Promocje nr 50-51BK.19 obowiązują od 1 października do 30 listopada 2019 

lub do wyczerpania zapasów.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.
PROMOCJE

56BK.19

Prestone Command HEAVY DUTY 
Gotowy płyn do chłodnic -37°C 4 L

Prestone Command HEAVY DUTY 
Koncentrat płynu do chłodnic 4 L

KTM: PAFR0010A

KTM: PAFR0006A

 ▬ Stworzony specjalnie do silników pracujących w ciężkich warunkach

 ▬ Gotowy do użycia
 ▬ Zabezpieczenie na 1 000 000 km lub 12 000 roboczogodzin

 ▬ Mieszalny z innymi płynami do chłodnic

 ▬ Stworzony specjalnie do silników pracujących w ciężkich warunkach

 ▬ Koncentrat płynu do chłodnic 
 ▬ Zabezpieczenie na 1 000 000 km lub 12 000 roboczogodzin

 ▬ Mieszalny z innymi płynami do chłodnic

Plak DIMER 4S
Do Mycia Silnika
750 ml

KTM: AT024505

4szt.

2szt.

4szt.

4szt.

52zł*
wartość prezentu

Promocje nr 56-57BK.19 obowiązują od 1 października do 30 listopada 2019 

lub do wyczerpania zapasów.

57BK.19

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Vinet 750 ml

KTM: SCVINET-750.

32zł*
wartość prezentu
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AKTUALNE 
PROMOCJE

ZAMARZNIĘTE AUTO?
CO ZROBIĆ, GDY MAMY

CZYLI



SYSTEM ZARZĄDZANIA 
JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM 
Z CERTYFIKATAMI ISO DLA 
PPH PARYS SP. Z O.O.
 

Ciągły rozwój PPH PARYS Sp. z o.o. jest równoznaczny z coraz wyższy-
mi standardami spełnianymi przez firmę, których podstawą jest utrzy-
mywanie wysokiej i powtarzalnej jakości sprzedawanych i wytwarza-
nych produktów. W związku z tym, firma podjęła decyzję o certyfikacji 
Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w zakresie rozwoju, 
produkcji i dystrybucji kosmetyków i chemii samochodowej, a także 
kompleksowej obsługi klientów hurtowych. 

System zarządzania, oparty o międzynarodowe normy ISO 
9001:2015 oraz  ISO 14001:2015 to kolejny krok w ramach działalności 
firmy potwierdzający jej ciągłe doskonalenie. Dzięki certyfikacji ISO 
każdy z klientów firmy może mieć pewność, że współpracując z firmą 
PPH PARYS Sp. z o.o., ma do czynienia z najlepszą jakością oferowa-
nych produktów. 
 

POLITYKA JAKOŚCI
Polityka Jakości stawia przed firmą konkretne cele, takie jak, między inny-
mi: produkcję i sprzedaż produktów zgodnie z najnowszymi wymaganiami, 
przepisami i normami, umacnianie własnej pozycji na rynku, poszerzanie 
asortymentu, rozwój działalności czy indywidualne podejście do każdego 
klienta.  
W celu osiągnięcia powyższych celów, firma realizować będzie szkolenia 
pracownicze, rozwój zaplecza technologicznego, poszerzanie współpracy 
z dostawcami oraz doskonalenie Systemu Zarządzania przez jakość. 

POLITYKA ŚRODOWISKOWA
Ogólnymi celami Polityki środowiskowej jest prowadzenie racjonal-
nej gospodarki odpadami w celu minimalizowania ich uciążliwości dla 
środowiska, uruchamianie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem 
najnowszych technologii czy podnoszenie świadomości ekologicznej 
pracowników. 
 
Politykę Jakości, Politykę środowiskową oraz 
certyfikaty ISO znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej www.parys.pl. 

CERTYF IKAT
NR 485899

Zatwierdzony przez Wydrukowany przez

kod weryfikacyjny D49B8038-2B0
Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info

Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Środowiskowego
w organizacji

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWE
PARYS SP. Z O.O.
Anny Walentynowicz 1
20-328 Lublin
Polska

Oddziały:
Anny Walentynowicz 14, 20-328 Lublin
Konstruktorów 19, 20-209 Lublin

został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 14001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie

Dystrybucja kosmetyków, chemii samochodowej i
akcesoriów samochodowych. Produkcja i rozlewnia
płynów eksploatacyjnych. Kompleksowa obsługa
klientów hurtowych.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 485899 i jest ważny
od 15 sierpnia 2019 do 14 sierpnia 2022.

CERTYF IKAT
NR 485899

Zatwierdzony przez Wydrukowany przez

kod weryfikacyjny AC63B886-AE1
Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info

Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWE
PARYS SP. Z O.O.
Anny Walentynowicz 1
20-328 Lublin
Polska

Oddziały:
Anny Walentynowicz 14, 20-328 Lublin
Konstruktorów 19, 20-209 Lublin

został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie

Dystrybucja kosmetyków, chemii samochodowej i
akcesoriów samochodowych. Produkcja i rozlewnia
płynów eksploatacyjnych. Kompleksowa obsługa
Klientów hurtowych.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 485899 i jest ważny
od 15 sierpnia 2019 do 14 sierpnia 2022.
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W NUMERZE
Nowości w ofercie

Przegląd nowości produktowych 
PPH PARYS Sp. z o.o.

Pielęgnacja opon
Przygotuj letnie opony do zimowego 
leżakowania

Co zrobić gdy mamy zamarznięte auto?
Praktyczny poradnik

Skrobaczka vs. Odmrażacz
Porównanie

KUP
A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP
A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

PROMOCJE

Tego samego

produktu

KTM: SCDIM-2.

KTM: SCVINET-1,8L

KTM: SCIDR105-1,8L

KTM: SCECOBRIL-1,8L

KTM: SCSCAR-1,8L

SONAX XTREME Spray + Seal 750 ml

 ▬ Innowacyjna powłoka zabezpieczająca do stosowania na mokrą 

karoserię lub na szampon przed spłukaniem

 ▬ Wydobywa głębię koloru lakieru i nadaje mu wyjątkowy połysk

 ▬ Hydrofobowa powłoka ochronna odpycha wodę i cząsteczki brudu

 ▬ Idealna do pielęgnacji aut niezabezpieczonych, jak również do 

odbudowy powłok zabezpieczających 

3szt.

1szt.

Promocje nr 82-83BK.19 obowiązują od 1 października do 30 listopada 2019 

lub do wyczerpania zapasów.

KTM: SC-S243400

5szt. dowolnego produktu

PAKIET

1szt.

82BK.19

83BK.19

DIMER 1,8 L

VINET 1,8 L

IDROLAK 105R 1,8 L

ECOBRIL 1,8 L

SUPERCAR 1,8 L

29zł*
wartość prezentu

KTM: SC-S232405G

SONAX XTREME Zimowy 

płyn do spryskiwaczy 

-20°C 4 L
SMART DYNAMICS-TECHNOLOGY

KUP
A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP
A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP
A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

PROMOCJE
84BK.19

85BK.19

86BK.19

Rain-X 

Wycieraczka w płynie 

200 ml 

Rain-X 2w1 Czyste 

Szyby + Wycieraczka 

w płynie 500 ml

KTM: RNX81148200

KTM: RNX80148200

KTM: RNX88148500

25zł*
wartość prezentu

+

Ring Automotive 

Latarka warsztatowa LED

Ring Automotive 

Latarka warsztatowa LED

KTM: RINA-RIL82

KTM: RINA-RIL82

 ▬ Idealna dla majsterkowiczów, 

w domu, samochodzie 

i warsztacie

 ▬ Strumień światła 100 Lumenów 

(lampa) i 16 Lumenów (latarka)

 ▬ Obrotowa podstawa 270 stopni

 ▬ Podstawa magnetyczna oraz hak 

umożliwiają swobodną pracę

 ▬ W zestawie 3 baterie AAA

86zł*
wartość prezentu

10szt.

2szt.

Holts Koło zapasowe 

500 ml

KTM: SC-HHT5YPL

KTM: SC-HHT5YPL

 ▬ Doskonały preparat do 

naprawy przebitej opony

 ▬ Szybko i łatwo naprawia

i pompuje przebitą oponę

bez potrzeby zdejmowania 

koła

Holts Koło

zapasowe 500 ml

5szt.

1szt.

6szt. + 6szt.

PAKIET

1szt.

Rain-X 

Zapobiega zaparowaniu 

szyb i lusterek 200 ml

Promocje nr 84-86BK.19 obowiązują od 1 października do 30 listopada 2019 

lub do wyczerpania zapasów.

38zł*
wartość prezentu

Rain-X Wycieraczka w płynie
Zastosowanie w 9 krokach

Aktualne promocje
Promocje nr 50-88BK.19

Prawo drogowe w Polsce
Ciekawostki 

Odseparuj zimę od auta
Nowoczesne zabezpieczenie lakieru

"DIMER" DREAM TEAM
Porównanie z innymi produktami do usuwania 

zabrudzeń

Kosmetyki do auta, które sprawdzą 
się również w domu
Przegląd najciekawszych produktów

Słowniczek detailingowy 
Najważniejsze pojęcia związane 

z auto detailingiem

Popraw widoczność zimą
Poradnik

6-7

30-31

38

11

29

4-5

10

13-28

32-33
34-35

36-37

8-9
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NOWOŚCI OW F E R C I E

 ▬ Do 130% więcej światła na drodze.
 ▬ O 60 metrów dłuższa wiązka światła 

w porównaniu do standardowej żarówki.
 ▬ W opakowaniu typu blister znajdują się 2 szt.

Ring Automotive 
Xenon130
Żarówka samochodowa

Nr ECE Napięcie Moc KTM W kartonie

H1 12V 55W RINZ-RW3348 5 szt.

H4 12V 60W/55W RINZ-RW3372 5 szt.

H7 12V 55W RINZ-RW3377 5 szt.

 ▬ Czyści układy klimatyzacji, nawiewy i wnętrza pojazdów.
 ▬ Nowe rewolucyjna BIO-formuła eliminująca zarazki, 

w 100% bezpieczna dla użytkownika.
 ▬ Łagodne kultury bakterii uwolnione przez SONAX AIR AID 

czyszczą i chronią układ klimatyzacji/wentylacji tworząc 
bezzapachową mikrofl orę.

 ▬ Szybki i łatwy w użyciu: po zaledwie 15 minutach i bez 
wysiłku samochód jest gotowy do jazdy.

 ▬ Display zawiera mix 12 sztuk po 100 ml, 4 szt. każdego 
z trzech zapachów: Green Lemon, Ocean-fresh, Apple-fresh.

 ▬ NOWY ZAPACH Ocean-fresh

SONAX
A/C Power Cleaner 100ml

 ▬ Bielsze światło.
 ▬ Temperatura koloru: 5000K.
 ▬ W opakowaniu typu blister znajdują się 2 szt.

Ring Automotive
Xenon5000
Żarówka samochodowa

Nr ECE Napięcie Moc KTM W kartonie

H1 12V 55W RINZ-RW5048 5 szt.

H4 12V 60W/55W RINZ-RW5072 5 szt.

H7 12V 55W RINZ-RW5077 5 szt.

Pojemność 100ml

Karton (szt.) 12

Paleta (szt.) 504

KTM SC-S323941

NOWA, 
ULEPSZONA 

FORMUŁA

Wiązka światła

Standardowa
żarówka

Xenon5000

110m

135m+25m+25m

Wiązka światła

Standardowa
żarówka

Xenon130

110m

170m+60m

+60m

Te
m

pe
ra

tu
ra

 b
ar

w
ow

a

2000K

6000K
Światło dzienne

5000K
RING

Xenon5000

Te
m

pe
ra

tu
ra

 b
ar

w
ow

a

2000K

6000K
Światło dzienne

3700K
RING

Xenon130
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 ▬ Zabezpiecza silnik i układ chłodzenia bez konieczności wymiany do 
1 000 000 km w warunkach drogowych lub 12 000 roboczogodzin 
dla silników pojazdów i maszyn pracujących stacjonarnie.

 ▬ Przeznaczony dla branż: transport drogowy, rolnictwo, leśnictwo, 
przemysł naftowo-gazowniczy, przemysł ciężki, transport 
kolejowy,  transport morski, budownictwo.

 ▬ Zaawansowana technologicznie, opatentowana formuła płynu, 
bazująca na kwasach organicznych OAT, zapewnia ochronę przed 
rdzą, korozją kawitacyjną i przedwczesną awarią pompy wody. 

 ▬ Nie zawiera azotynów, aminów, fosforanów, boranów ani 
krzemianów.

 ▬ Zapewnia ochronę w ekstremalnych temperaturach: od -37°C 
do +129°C (płyn gotowy do użycia) lub od -64°C do +136°C 
(koncentrat*).

 ▬ Brak konieczności stosowania dodatków uszlachetniających (SCA) 
w trakcie eksploatacji.

 ▬ Mieszalny z innymi płynami do chłodnic.

 ▬ Spełnia lub przewyższa następujące normy i specyfi kacje: ASTM: 
D3306, D4985, D6210, D7583 (John Deere Coolant Cavitation 
Test); TMC: RP329, RP338; Cummins Bulletin 3666132, Cummins 
CES 14603, Navistar, Detroit Diesel 93K21, Freightliner 48-25878, 
CAT EC-1, Volvo 128603, SAE J1941.

 ▬ Przeznaczony do wszystkich rodzajów chłodnic.
 ▬ Zapewnia optymalną temperaturę pracy silnika.
 ▬ Zabezpiecza przed zamarzaniem oraz przegrzaniem.
 ▬ Wydłużona żywotność: 5 lat lub 250 000km.
 ▬ Mieszalny z innymi płynami na bazie glikolu etylenowego.
 ▬ Spełnia wymagania norm ASTM D3306 i BS 6580:2010.

Prestone Command HEAVY DUTY
Płyn do chłodnic

Plak Płyn do chłodnic  
AUTORAD BLUE

Pojemność 4L 20L 205L 1000L

Karton (szt.) 4 - - -

Paleta (szt.) 144 24 2 1

KTM PAFR0010A PAFR0028A PAFR0030A PAFR0011A

Gotowy płyn do chłodnic -37°C

Pojemność 5L 20L 212kg

Karton (szt.) 3 - -

Paleta (szt.) 108 24 2

KTM ATA080015 ATA080039 ATA080077

Gotowy płyn do chłodnic -35°C

Pojemność 4L 20L 205L 1000L

Karton (szt.) 4 - - -

Paleta (szt.) 144 24 2 1

KTM PAFR0006A PAFR0007A PAFR0009A PAFR0022A

Koncentrat płynu do chłodnic

Pojemność 5L 20L 220kg

Karton (szt.) 3 - -

Paleta (szt.) 108 24 2

KTM ATA080046 ATA080060 ATA080084

Koncentrat płynu do chłodnic

www.blyskotliwykierowca.pl 5

ZIMA 2019/2020



Czy warto zmieniać opony? 
Różnica między oponami 
letnimi i zimowymi
Opony samochodowe są wykonane z mie-
szanki gumowej, w skład której wchodzi 
kauczuk naturalny, syntetyczny oraz sadza.

Opony zimowe mają dużą zawartość 
krzemionki oraz większą ilość naturalnego 
kauczuku, dzięki czemu są bardziej miękkie 
i plastyczne przy niskich temperaturach. 
Podczas wysokich temperatur stają się 
jednak zbyt miękkie i tracą przyczepność.

Opony letnie zawierają większe ilości 
sadzy, co sprawia, że nawet przy wysokich 
temperaturach są twarde, dobrze trzymają 
się nawierzchni i nie „topią się” podczas 
upałów. Niestety przy niskich tempera-
turach opona staje się zbyt twarda, a jej 
kontakt z asfaltem dużo słabszy.

Kiedy zmieniać?
Powszechnie przyjęło się, że opony zimowe 
należy zakładać, gdy średnia dobowa 
temperatura jest niższa niż 7°C. W związku 
z tym, chłodny przełom października i listo-
pada to optymalny moment. Pamiętajmy, że 
pogoda zimowa lubi zaskakiwać kierowców, 
nie zwlekajmy do pierwszego śniegu i nie 
dajmy się zaskoczyć warunkom na drodze.

w  których szczególnie zbiera się osad 
z hamulców. Polecamy preparat SONAX 
XTREME Do czyszczenia felg Super efekt 
(230 200)oraz Plak Forlega. Czyste felgi 
należy dodatkowo zabezpieczyć specjal-
nym preparatem, np. SONAX XTREME 
Zestaw do zabezpieczania felg (236 100), 
który pozostawia niewidzialną, twardą jak 
szkło warstwę nano-cząsteczek oraz zapo-
biega ponownemu osadzaniu się brudu, w 
tym pyłu hamulcowego.

Zmiana opon na letnie powinna nastąpić, 
gdy temperatura jest wyższa niż 7°C.

Konserwacja - umyj 
i zabezpiecz
Przed przygotowaniem opon do leżako-
wania, warto dobrze je zakonserwować 
odpowiednim preparatem, np. SONAX 
XTREME Do nabłyszczania opon Wet Look 
(235 300), SONAX Pianka do opon (435 
300) lub Plak Pianka do opon. Taki preparat 
przywróci gumie sprężystość i wyrazisty 
kolor, zabezpieczy przed pękaniem, przed-
wczesnym starzeniem i blaknięciem.

Należy pamiętać również o felgach – 
wyczyścić je, starannie umyć zakamarki, 

Większość kierowców używa opon sezonowych, czyli zmienia 
z letnich na zimowe lub odwrotnie. Nieliczni zabezpieczają je na 
okres składowania. Co więc należy zrobić z kołami, które na pół roku 
idą na leżakowanie? Odpowiednia konserwacja pozwoli wydłużyć 
żywotność ogumienia i cieszyć się bezpieczną jazdą.

MAGAZYN Błyskotliwy
Kierowca W
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ZRÓB TO SAM

Wiosenna dezynfekcja 
klimatyzacji z Plak
Airclim Antibatterico

KROK PO KROKU

Samoobsługowe 
centra pielęgnacji 
samochodów

Jak wybudzić 
auto 

z zimowego 
snu?

WIOSENNE PORZĄDKI

www.blyskotliwykierowca.pl

Nowości w ofercie

Bezpłatny magazyn dla każdego kierowcy

NOWE PLAKI W AKCJI - przewodnik po produktach do pielęgnacji kokpitów

CO WARTO MIEĆ W AUCIE

PLANUJĄC PODRÓŻ

PROMOCYJNA       
OFERTA

* Wartość liczona w cenach detalicznych

A OTRZYMASZ 

1x
za 0,10zł/szt.

KUP 
5 szt.

A OTRZYMASZ 

1x
za 0,10zł/szt.

KUP 
5 szt.

A OTRZYMASZ 

1x
za 0,10zł/szt.

KUP 
6 szt.

PROMOCJA NR 11BK.19 

PROMOCJA NR 12BK.19 

PROMOCJA NR 13BK.19 

SONAX Szampon SamochodowyGreen Lemon Koncentrat 2 L
 ▬ Myje szybko 

i dokładnie jednocześnie zabezpieczając lakier samochodowy.  ▬ Łagodny dla lakieru dzięki neutralnemu pH.

Xeramic Czyści filtr cząstek stałych DPF 
250 ml
 ▬ Szybko i skutecznie czyści i regeneruje filtr cząstek stałych bez potrzeby 
demontażu. 

 ▬ Wydłuża żywotność filtra i silnika, 
zmniejsza zużycie paliwa i emisję spalin.

SONAX Mleczko do czyszczenia skóry 250 ml
 ▬ Wysokogatunkowe mleczko do łagodnego czyszczenia  
i pielęgnowania skórzanych 

elementów 
we wnętrzu pojazdu, osłon na koła 

motocyklowe i innych gładkich skór.

SONAX Szampon SamochodowyGreen Lemon Koncentrat 2 L
All Ride Connect Ładowarka samochodowa micro USB 12/24Vkabel 120 cm

SONAX Mleczko do czyszczenia skóry 250 ml

KTM: SC-S324541 

KTM: XER20131

KTM: SC-S291141

KTM: SC-S324541 

KTM: S-AL097879

KTM: SC-S291141

28zł*
wartość prezentu

20zł*
wartość prezentu

27zł*
wartość prezentu

SONAX Xtreme Brilliant Shine
Detailer 750 ml 

SONAX SX 
MultiStar 750 ml

SONAX Xtreme Brilliant ShineDetailer 750 ml

A OTRZYMASZ 

1x
za 0,10zł/szt.

KUP 
PAKIET

KTM: SC-S287400

KTM: SC-S287400
KTM: SC-S627400

32zł*
wartość prezentu

3 szt.
3 szt.

PROMOCJA NR 14BK.19 

PROMOCJE NR 11BK-14BK.19 OBOWIĄZUJĄ OD 1 KWIETNIA DO 31 MAJA 2019 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW 

PROMOCYJNA       OFERTA

* Wartość liczona w cenach detalicznych

A OTRZYMASZ 

5x
za 0,10zł/szt.

KUP 
6 szt.

A OTRZYMASZ 

1x
za 0,10zł/szt.

KUP 
5 szt.

A OTRZYMASZ 

1x
za 0,10zł/szt.

KUP 
6 szt.

PROMOCJA NR 01BK.19 PROMOCJA NR 02BK.19 

PROMOCJA NR 03BK.19 

Plak DIMER 4S 
Do Mycia Silnika 
750 ml

 ▬ Preparat 
do kompleksowego 
mycia zewnętrznych 
elementów silnika. 

 ▬ Bardzo skutecznie 
usuwa wszelkiego 
rodzaju zabrudzenia 
tłuste, oleiste oraz brud 
drogowy.

Plak 4R Kokpit 
Nabłyszczający 
750 ml

 ▬ Czyści i konserwuje 
elementy z tworzywa 
sztucznego 
we wnętrzu 
samochodu. 

 ▬ Działa antystatycznie, 
utrudniając osadzanie 
się kurzu. 

 ▬ Ożywia kolor i nadaje 
połysk czyszczonym 
elementom.

Plak RINPEL 
Mleczko do skóry 
750 ml

 ▬ Preparat 
do czyszczenia 
i pielęgnacji skór 
naturalnych 
i sztucznych.

 ▬ Łagodny dla skóry.
 ▬ Przywraca 

sprężystość 
i miękkość.

Plak DIMER 4S 
Do Mycia Silnika 
750 ml

Plak Ściereczki 
suche MAXI 
25x22cm

Plak 2R 
Błyszczące 
plastiki 750 ml

KTM: AT024505
KTM: SCPL-4R

KTM: AT021405

KTM: AT024505

KTM: SCPLS-SUCHE/MAXI

KTM: SCPL-2R.

13zł*
wartość prezentu

40zł*
wartość prezentu

29zł*
wartość prezentu

Plak Kokpit Matowy 
Pianka BASE ACQUA
750 ml 

PLAK Kokpit 
Nabłyszczający Pianka 
BASE ACQUA 750 ml

Płyn do płukania 
Lenor Summer 
Breeze 5L

A OTRZYMASZ 

1x
za 0,10zł/szt.

KUP 
PAKIET

KTM: SC-LENOR2

KTM: SCPL-PIANKA-MAT. KTM: AT028886

50zł*
wartość prezentu

6 szt.6 szt.
PROMOCJA NR 04BK.19 

PROMOCJE NR 01BK-04BK.19 OBOWIĄZUJĄ OD 1 KWIETNIA DO 31 MAJA 2019 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW 

AKTUALNE 
PROMOCJE

Aby dowiedzieć sie więcej 
o pielęgnacji opon i felg 
zeskanuj poniższy kod 
QR lub kliknij w okładkę 
magazynu online 
Błyskotliwy Kierowca 
(str. 15)

Przechowywanie - obok 
siebie albo jedna na drugiej
Tak przygotowane koła można ułożyć do 
zimowego leżakowania. Jeżeli opony są 
na felgach, kładziemy je płasko jedna na 
drugiej lub umieszczamy na specjalnym 
stojaku. Same opony stawiamy jedną obok 
drugiej. Można podłożyć pod nie tekturę.

Część kierowców przechowuje opony lub 
całe koła w domu, garażu lub na strychu. 
Miejsce składowania opon powinno być 

 DO ZIMOWEGO LEŻAKOWANIA
LETNIE OPONY

PRZYGOTUJ

ABC OPONY

205

91 
V

55

16

SZEROKOŚĆ 205mm Opony zimowe charakteryzują się 
dodatkowym oznaczeniem w postaci 
piktogramu trzech szczytów 
górskich i śnieżynki (3PMSF).

Data produkcji opony składa się z czterech cyfr, z których 
dwie pierwsze oznaczają tydzień roku, a dwie pozostałe 
rok produkcji. Opony wyprodukowane przed 2000 rokiem 
mają trzycyfrową datę produkcji.

INDEKS NOŚNOŚCI – dopuszczalne obciążenie 
jednej opony przy dopuszczalnej prędkości

INDEKS PRĘDKOŚCI DOPUSZCZALNEJ

Oznaczenie informujące 
o sposobie montażu opon: 
INSIDE - opona musi być 
zamontowana ścianą boczną 
do środka pojazdu; OUTSIDE - 
opona musi być zamontowana 
ścianą boczną na zewnątrz 
pojazdu.

Typ opony:
RADIAL - radialna konstrukcja opony*
TUBELESS - opona bezdętkowa

*włókna osnowy, ułożone w warstwy tworzące 
korpus opony, biegną promieniowo w poprzek 
opony. Do lat 60-tych standardem była opona 
diagonalna (zbudowana z nakładających się 
warstw ułożonych ukośnie)

M+S (Mud+Snow / 
Błoto+Śnieg) - oznaczenie 
znajdujące się na każdej 
oponie zimowej, całorocznej 
i terenowej, a także na 
niektórych dostawczych. 

Kierunek toczenia opony 
stosowany w oponach 
kierunkowych.

Opona typu Run Flat pozwalająca 
na dalszą jazdę po uszkodzeniu 
ogumienia, stosowane 
w Bridgestone, Firestone, Pirelli

WARTOŚĆ PROCENTOWA 
(55%) POMIĘDZY 
WYSOKOSCIĄ BOKU 
OPONY (112mm) I JEJ 
SZEROKOŚCIĄ (205mm)

ŚREDNICA 
FELGI
16 cali

WYSOKOŚĆ 
BOKU OPONY 
112mm

205/55 R16 91V

trzeba wymieniać na nowe przy głębokości 
około 4–4,5 mm.

CIŚNIENIE W OPONACH

Po wymianie kół/opon  należy sprawdzić 
poziom ciśnienia w oponach. Najszybciej 
zrobimy to na stacji benzynowej. Naklej-
ka z właściwymi wartościami ciśnienia 
zazwyczaj znajduje się klapie od wlewu 
paliwa, na wewnętrznej stronie słup-
ka od strony kierowcy lub na drzwiach. 

suche i chłodne, z dala od benzyny, oleju, 
lakierów, rozpuszczalników i kwasów.

Dobrze, aby koła nie były narażone na 
bezpośrednie działanie promieni słonecz-
nych. Tak zadbane ogumienie będzie nam 
służyć przez dłuższy okres czasu.

Na co zwrócić uwagę  przy 
zmianie opon?
WYSOKOŚĆ BIEŻNIKA
Polskie prawodawstwo dopuszcza do 
ruchu opony o głębokości bieżnika nie 
mniejszej niż 1,6 mm, jednak jest to zde-
cydowanie za mało, aby jazda była bez-
pieczna. Powszechnie przyjmuje się, że dla 
ogumienia letniego minimalna wysokość 
bieżnika to około 3 mm. Z kolei zimowe 

BIEŻNIK - zewnętrzna 
część opony, która jako 
jedyna wchodzi w kontakt 
z nawierzchnią i odpowiada 
za jej przyczepność.

CZY WIESZ, ŻE...
Obniżająca się temperatura otoczenia 
powoduje spadek ciśnienia w oponach: 
    ok. 0,2 bara w temperaturze 0°C
    ok. 0,3 bara w temperaturze –10°C
    ok. 0,4 bara w temperaturze –20°C

Ciśnienie w oponach maleje w naturalnym 
procesie oddychania gumy oraz poprzez 
nieszczelność wentyli. Zbyt niskie ciśnie-
nie w oponach ma bezpośredni wpływ na 
bezpieczeństwo jazdy, zwiększa spalanie 
oraz przyspiesza zużycie opon.

WYWAŻENIE KÓŁ

Przed założeniem kół pamiętajmy, żeby 
je wyważyć w serwisie samochodowym. 
Niewyważone negatywnie wpływają na 
zawieszenie, obniżają przyczepność, mogą 
powodować zjawisko „ściągania na boki” 
oraz zużywają opony. Jeśli tego nie zrobi-
my, to możemy odczuwać drganie kierow-
nicy lub całego nadwozia oraz charaktery-
styczny szum.

6 www.blyskotliwykierowca.pl
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ABC OPONY

205

91 
V

55

16

SZEROKOŚĆ 205mm Opony zimowe charakteryzują się 
dodatkowym oznaczeniem w postaci 
piktogramu trzech szczytów 
górskich i śnieżynki (3PMSF).

Data produkcji opony składa się z czterech cyfr, z których 
dwie pierwsze oznaczają tydzień roku, a dwie pozostałe 
rok produkcji. Opony wyprodukowane przed 2000 rokiem 
mają trzycyfrową datę produkcji.

INDEKS NOŚNOŚCI – dopuszczalne obciążenie 
jednej opony przy dopuszczalnej prędkości

INDEKS PRĘDKOŚCI DOPUSZCZALNEJ

Oznaczenie informujące 
o sposobie montażu opon: 
INSIDE - opona musi być 
zamontowana ścianą boczną 
do środka pojazdu; OUTSIDE - 
opona musi być zamontowana 
ścianą boczną na zewnątrz 
pojazdu.

Typ opony:
RADIAL - radialna konstrukcja opony*
TUBELESS - opona bezdętkowa

*włókna osnowy, ułożone w warstwy tworzące 
korpus opony, biegną promieniowo w poprzek 
opony. Do lat 60-tych standardem była opona 
diagonalna (zbudowana z nakładających się 
warstw ułożonych ukośnie)

M+S (Mud+Snow / 
Błoto+Śnieg) - oznaczenie 
znajdujące się na każdej 
oponie zimowej, całorocznej 
i terenowej, a także na 
niektórych dostawczych. 

Kierunek toczenia opony 
stosowany w oponach 
kierunkowych.

Opona typu Run Flat pozwalająca 
na dalszą jazdę po uszkodzeniu 
ogumienia, stosowane 
w Bridgestone, Firestone, Pirelli

WARTOŚĆ PROCENTOWA 
(55%) POMIĘDZY 
WYSOKOSCIĄ BOKU 
OPONY (112mm) I JEJ 
SZEROKOŚCIĄ (205mm)

ŚREDNICA 
FELGI
16 cali

WYSOKOŚĆ 
BOKU OPONY 
112mm

205/55 R16 91V

trzeba wymieniać na nowe przy głębokości 
około 4–4,5 mm.

CIŚNIENIE W OPONACH

Po wymianie kół/opon  należy sprawdzić 
poziom ciśnienia w oponach. Najszybciej 
zrobimy to na stacji benzynowej. Naklej-
ka z właściwymi wartościami ciśnienia 
zazwyczaj znajduje się klapie od wlewu 
paliwa, na wewnętrznej stronie słup-
ka od strony kierowcy lub na drzwiach. 

suche i chłodne, z dala od benzyny, oleju, 
lakierów, rozpuszczalników i kwasów.

Dobrze, aby koła nie były narażone na 
bezpośrednie działanie promieni słonecz-
nych. Tak zadbane ogumienie będzie nam 
służyć przez dłuższy okres czasu.

Na co zwrócić uwagę  przy 
zmianie opon?
WYSOKOŚĆ BIEŻNIKA
Polskie prawodawstwo dopuszcza do 
ruchu opony o głębokości bieżnika nie 
mniejszej niż 1,6 mm, jednak jest to zde-
cydowanie za mało, aby jazda była bez-
pieczna. Powszechnie przyjmuje się, że dla 
ogumienia letniego minimalna wysokość 
bieżnika to około 3 mm. Z kolei zimowe 

BIEŻNIK - zewnętrzna 
część opony, która jako 
jedyna wchodzi w kontakt 
z nawierzchnią i odpowiada 
za jej przyczepność.

CZY WIESZ, ŻE...
Obniżająca się temperatura otoczenia 
powoduje spadek ciśnienia w oponach: 
    ok. 0,2 bara w temperaturze 0°C
    ok. 0,3 bara w temperaturze –10°C
    ok. 0,4 bara w temperaturze –20°C

Ciśnienie w oponach maleje w naturalnym 
procesie oddychania gumy oraz poprzez 
nieszczelność wentyli. Zbyt niskie ciśnie-
nie w oponach ma bezpośredni wpływ na 
bezpieczeństwo jazdy, zwiększa spalanie 
oraz przyspiesza zużycie opon.

WYWAŻENIE KÓŁ

Przed założeniem kół pamiętajmy, żeby 
je wyważyć w serwisie samochodowym. 
Niewyważone negatywnie wpływają na 
zawieszenie, obniżają przyczepność, mogą 
powodować zjawisko „ściągania na boki” 
oraz zużywają opony. Jeśli tego nie zrobi-
my, to możemy odczuwać drganie kierow-
nicy lub całego nadwozia oraz charaktery-
styczny szum.
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CO ZROBIĆ, 
GDY MAMY 
ZAMARZNIĘTE 
AUTO?
Przymarznięte drzwi w samochodzie, oblodzony zamek lub zamarznięta 
szyba to w okresie zimowym niestety często poranny problem kierowców. 
Można go uniknąć, stosując specjalne pokrowce na auta lub konserwując 
wrażliwe na mróz mechanizmy. Jeśli jednak zima nas zaskoczyła i nie 
możemy wsiąść lub uruchomić samochodu  - należy sięgnąć po środki 
specjalne.

DRZWI ZAMEK SZYBY, LUSTERKA

Równie częstym elementem, który 
zamarza jest zamek. Jeśli przekręcamy 
kluczyk w drzwiach, a zamek nie otwiera 
się, najszybszym sposobem na dostanie 
się do auta jest zastosowanie odmrażacza 
do zamków.  

UWAGA! Pamiętaj, żeby nie zostawiać 
odmrażacza do zamków w aucie, bo nie 
będziesz mógł z niego skorzystać.

Najpopularniejszym i najszybszym 
sposobem usuwania lodu z szyb 
jest użycie skrobaczki. Należy mieć 
jednak na uwadze, że drapiąc szybę 
skrobaczką pozostawiamy drobne 
rysy. Coraz większą popularnością 
cieszą się odmrażacze do szyb. 
Wystarczy spryskać szybę, odczekać 
chwilę aż lód się rozpuści i usunąć 
pozostałości. 

Jeśli nie możemy otworzyć  drzwi, 
to najprawdopodobniej przymarzła 
uszczelka. Przede wszystkim nie 
wolno szarpać za klamkę. Warto 
zastosować odmrażacz do szyb, 
który jest bezpieczny również dla 
gumy i lakieru. Aplikujemy środek, 
tak by mógł wniknąć w szczelinę. 
Po spryskaniu należy odczekać kilka 
chwil (im grubszy lód tym dłużej musi 
działać preparat), a  następnie powoli 
otworzyć drzwi.

UWAGA! Po otwarciu drzwi 
wytrzyj uszczelki do sucha 
i zaaplikuj preparat do 
smarowania uszczelek.

1
2

3
4 5 6 7
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SZYBY, LUSTERKA

PAMIĘTAJ!
Najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić podczas 

odmrażania auta, jest użycie gorącej wody 
bezpośrednio na zamarznięty samochód.

WYCIERACZKI HAMULEC RĘCZNY AKUMULATOR

Nigdy nie należy odrywać 
przymarzniętych wycieraczek 
od szyby. Czym je odmrozić? 
Najwygodniej odmrażaczem do 
szyb, który jest bezpieczny dla gumy. 
Zasada działania jest taka sama jak 
w przypadku szyb - należy spryskać 
wycieraczki, odczekać chwilę aż lód 
się rozpuści i usunąć pozostałości.

UWAGA! Nie uruchamiaj 
przymarzniętych wycieraczek, bo 
możesz uszkodzić pióra, porysować 
szybę, spalić bezpiecznik lub silniczek.

Mechanizm hamulca ręcznego w wyniku 
eksploatacji zużywa się, przez co 
dostaje się do niego brud i wilgoć. 
Jeżeli zaciągniemy hamulec ręczny, 
a temperatura spadnie poniżej zera, to 
możliwe, że wilgoć zamarznie na lince 
sterującej hamulcem i uniemożliwi 
odblokowanie go. W takim przypadku 
nie powinno się jechać z zaciągniętym 
hamulcem ręcznym, bo można go 
uszkodzić. Należy ostrożnie ostukać koło, 
które stawia opór. Gdy to nie pomaga, 
najrozsądniej będzie wstawić pojazd do 
suchego i ciepłego miejsca.

Przy niskich temperaturach bardzo 
niebezpiecznym zjawiskiem 
jest pozostawienie akumulatora 
rozładowanego, który już 
w temperaturze ok -5°C jest narażony 
na zamarznięcie elektrolitu. Dlatego 
rozładowany akumulator należy 
wymontować z auta i podłączyć 
do prostownika, czekając do jego 
pełnego naładowania. Ładowanie 
głęboko rozładowanego akumulatora 
może potrwać nawet kilkanaście 
godzin.

Sonax Sztyft do uszczelek gumowych, 18ml

Sonax Odmrażacz do zamków, 50ml

DEG MINI Odmraża zamki, 25ml

1
2
3

SONAX Odmrażacz do szyb, 500ml 

Plak Odmrażacz do szyb i lusterek, 750ml

DEG SPRAY Odmrażacz do szyb, 500ml

Prestone Odmrażacz do szyb, 600ml

4
5
6
7
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Komfort i wygoda
Odmrażacze do szyb zdecydowanie wygry-
wają ze skrobaczkami pod względem kom-
fortu użytkowania. Wystarczy nanieść go na 
szybę i poczekać chwilę. Dobry odmrażacz 
usunie szron z szyby nawet w kilkanaście 
sekund. Niestety, im jego warstwa jest 
grubsza, tym czas się wydłuża. Odmra-
żacze są też znacznie bezpieczniejsze dla 
uszczelek i wycieraczek niż skrobaczki. 
Skrobiąc szybę wystarczy chwila nie-
ostrożności, aby zaczepić ostrym brzegiem 
narzędzia o uszczelkę. 

Aplikacja odmrażacza może być kłopo-
tliwa w przypadku silnego wiatru. Warto 
również zwrócić uwagę na to, że gdy 
decydujemy się na odmrażacz w aerozolu, 
zdecydowanie powinniśmy przechowy-
wać go w domu lub garażu, gdyż wraz ze 
spadkiem temperatury, spadnie również 
jego wydajność. Ten problem nie pojawi się 
w przypadku odmrażaczy w atomizerach.

Uniwersalność 
Skrobaczka dobrej jakości może posłużyć 
nawet przez kilka sezonów. Dodatkowo, 
wiele z nich ma szczotkę lub specjalną 
rękawicę, która podwyższa komfort użyt-
kowania. Skrobaczka doskonale usuwa 
lekki szron czy lód, jednak w przypadku 
mocnego, twardego lodu może nie być 

wystarczająca. Im więcej siły musimy 
włożyć w odskrobanie szyby, tym większe 
prawdopodobieństwo jej porysowania czy 
uszkodzenia uszczelek. Jeśli niedokładnie 
oczyścimy szybę i zostawimy na niej nawet 
niewielką ilość ostrego lodu, powstanie 
ryzyko uszkodzenia wycieraczek. 

Odskrobanie przedniej, tylnej i bocznych 
szyb zajmuje zazwyczaj tyle samo lub wię-
cej czasu, co odmrażanie ich preparatami.

Co więcej, intensywne skrobanie szyb to 
niekiedy dość męcząca praca, przy której 
nietrudno o zabrudzenie się, np. przy do-
tknięciu samochodu odzieżą.

 

SKROBACZKA VS. ODMRAŻACZ
PORÓWNANIE

Czy szyby samochodowe lepiej jest skrobać, czy odmrażać? To jedna 
z tych dyskusji, w której każdy kierowca ma własne zdanie, poparte 
doświadczeniem i upodobaniami. Z tego powodu w poniższym po-
równaniu podsumowaliśmy informacje na temat obydwu sposobów 
oczyszczania szyby z lodu.

Jeżeli szron i lód na zewnątrz szyby nie jest 
wielkim problem, tak jego pojawianie się na we-
wnętrznej stronie szyby jest już dość kłopotliwe.
Jednym z lepszych 
sposobów na upo-
ranie się z wilgocią 
w  aucie jest osuszacz 
PINGI pod postacią 
niewielkiej „podu-
szeczki”. PINGI ma 
właściwości higro-
skopijne, wciąga wil-
goć z otoczenia i nie wypuszcza jej na zewnątrz. 
Można go osuszyć w kilka chwil w mikrofalówce.

Co więc wybrać?
Jak widać, każde z rozwiązań ma 
swoje wady i zalety. Proponujemy 
stosować zarówno odmrażacz, jak 
i skrobaczkę, w zależności od konkret-
nych warunków, w jakich będziemy się 
znajdować.

Sprawdziliśmy takie rozwiązanie 
w sytuacji, gdy do usunięcia mieliśmy, 
grubszą, mocno zmarzniętą warstwę 
lodu. Na początek zastosowaliśmy 
odmrażacz, by lód zmiękł i odpuścił, 
a następnie, bez użycia nadmiernej 
siły, usunęliśmy jego pozostałości za 
pomocą skrobaczki i szczotki. 

Zimą wykorzystuj siły natury! Parkując auto 
pod koniec dnia zwracaj uwagę, by stawiać je 
w miarę możliwości przodem w stronę wscho-
du. Jeżeli następnego ranka będzie mroźnie, 
ale słonecznie, może okazać się, że promienie 
słoneczne wykonały już większość odmrażania 
szyby za Ciebie.

10 www.blyskotliwykierowca.pl
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Komfort i wygoda
Odmrażacze do szyb zdecydowanie wygry-
wają ze skrobaczkami pod względem kom-
fortu użytkowania. Wystarczy nanieść go na 
szybę i poczekać chwilę. Dobry odmrażacz 
usunie szron z szyby nawet w kilkanaście 
sekund. Niestety, im jego warstwa jest 
grubsza, tym czas się wydłuża. Odmra-
żacze są też znacznie bezpieczniejsze dla 
uszczelek i wycieraczek niż skrobaczki. 
Skrobiąc szybę wystarczy chwila nie-
ostrożności, aby zaczepić ostrym brzegiem 
narzędzia o uszczelkę. 

Aplikacja odmrażacza może być kłopo-
tliwa w przypadku silnego wiatru. Warto 
również zwrócić uwagę na to, że gdy 
decydujemy się na odmrażacz w aerozolu, 
zdecydowanie powinniśmy przechowy-
wać go w domu lub garażu, gdyż wraz ze 
spadkiem temperatury, spadnie również 
jego wydajność. Ten problem nie pojawi się 
w przypadku odmrażaczy w atomizerach.

Uniwersalność 
Skrobaczka dobrej jakości może posłużyć 
nawet przez kilka sezonów. Dodatkowo, 
wiele z nich ma szczotkę lub specjalną 
rękawicę, która podwyższa komfort użyt-
kowania. Skrobaczka doskonale usuwa 
lekki szron czy lód, jednak w przypadku 
mocnego, twardego lodu może nie być 

wystarczająca. Im więcej siły musimy 
włożyć w odskrobanie szyby, tym większe 
prawdopodobieństwo jej porysowania czy 
uszkodzenia uszczelek. Jeśli niedokładnie 
oczyścimy szybę i zostawimy na niej nawet 
niewielką ilość ostrego lodu, powstanie 
ryzyko uszkodzenia wycieraczek. 

Odskrobanie przedniej, tylnej i bocznych 
szyb zajmuje zazwyczaj tyle samo lub wię-
cej czasu, co odmrażanie ich preparatami.

Co więcej, intensywne skrobanie szyb to 
niekiedy dość męcząca praca, przy której 
nietrudno o zabrudzenie się, np. przy do-
tknięciu samochodu odzieżą.

 

SKROBACZKA VS. ODMRAŻACZ
PORÓWNANIE

Czy szyby samochodowe lepiej jest skrobać, czy odmrażać? To jedna 
z tych dyskusji, w której każdy kierowca ma własne zdanie, poparte 
doświadczeniem i upodobaniami. Z tego powodu w poniższym po-
równaniu podsumowaliśmy informacje na temat obydwu sposobów 
oczyszczania szyby z lodu.

Jeżeli szron i lód na zewnątrz szyby nie jest 
wielkim problem, tak jego pojawianie się na we-
wnętrznej stronie szyby jest już dość kłopotliwe.
Jednym z lepszych 
sposobów na upo-
ranie się z wilgocią 
w  aucie jest osuszacz 
PINGI pod postacią 
niewielkiej „podu-
szeczki”. PINGI ma 
właściwości higro-
skopijne, wciąga wil-
goć z otoczenia i nie wypuszcza jej na zewnątrz. 
Można go osuszyć w kilka chwil w mikrofalówce.

Co więc wybrać?
Jak widać, każde z rozwiązań ma 
swoje wady i zalety. Proponujemy 
stosować zarówno odmrażacz, jak 
i skrobaczkę, w zależności od konkret-
nych warunków, w jakich będziemy się 
znajdować.

Sprawdziliśmy takie rozwiązanie 
w sytuacji, gdy do usunięcia mieliśmy, 
grubszą, mocno zmarzniętą warstwę 
lodu. Na początek zastosowaliśmy 
odmrażacz, by lód zmiękł i odpuścił, 
a następnie, bez użycia nadmiernej 
siły, usunęliśmy jego pozostałości za 
pomocą skrobaczki i szczotki. 

Zimą wykorzystuj siły natury! Parkując auto 
pod koniec dnia zwracaj uwagę, by stawiać je 
w miarę możliwości przodem w stronę wscho-
du. Jeżeli następnego ranka będzie mroźnie, 
ale słonecznie, może okazać się, że promienie 
słoneczne wykonały już większość odmrażania 
szyby za Ciebie.

RAIN-X RAIN 
REPELLENT 

 
WYCIERACZKA 

W PŁYNIE

CZYLI

Rain-X Rain Repellent Wycieraczka 
w płynie to preparat stworzony na bazie 
nanotechnologii, zapewniający hydrofobo-
wość szyb samochodowych. Oznacza to, że 
tworzy na nich twardą, przejrzystą, gładką 
i niewidzialną dla ludzkiego oka warstwę 
"odpychającą" wodę. Warstwa ta zmniejsza 
do minimum potrzebę korzystania z wy-
cieraczek w trakcie jazdy, ponieważ dzięki 
pędowi powietrza woda z szyby sama spły-
wa. Jest to niezwykle pomocne podczas 
podróży w deszczu.

Rain-X Rain Repellent to idealna powłoka 
na szyby również w okresie zimowym.
Dzięki zapewnieniu im hydrofobowości, 
zmniejsza podatność na przywieranie lodu 
czy szronu, co zdecydowanie ułatwia ich 
oczyszczenie.

W celu poprawnego nałożenia produktu, 
należy postępować zgodnie z instrukcją 
na opakowaniu. Dodaliśmy do niej kilka 
porad, które dodatkowo ułatwią to zadanie 
i sprawią, że szyba będzie zabezpieczona 
możliwie najlepiej i najdłużej.

Zanim przystąpimy do aplikacji, musimy 
odpowiednio przygotować szybę – umyć, 
odtłuścić i osuszyć. Do tego celu najlepiej 
nadają się samochodowe płyny do szyb 
i komplet ściereczek z mikrofi bry.

Trwałość naniesionego preparatu zależy 
również od kilku czynników zewnętrznych, 
np.: częstotliwości opadów czy stanu piór 
naszych wycieraczek. Dobrze nałożona 
wycieraczka w płynie powinna jednak bez 
problemu utrzymać się przez całą zimę. 
W razie potrzeby powłokę można „odświe-
żyć” produktem Rain-X 2w1 Czyste szyby 
+ wycieraczka w płynie w postaci atomizera.

2Do rozprowadzenia preparatu pro-
ponujemy użyć gąbki lub aplikatorów 
(SONAX 417641). W ostateczności 

można skorzystać ze zwykłych wacików 
kosmetycznych, jednak używanie ich zajmie 
więcej czasu i zużyjemy więcej preparatu.

3Gdy szyba jest już ciepła, możemy 
rozpocząć aplikację. Płyn jest bardzo 
„miękki” i szybko wchłania się w aplika-

tor, może to sprawić wrażenie, że zaapliko-
waliśmy go za mało - nic bardziej mylnego.  
Radzimy uważnie rozprowadzać preparat na 
szybę, by nie pominąć żadnego jej kawałka. 
Cała powierzchnia powinna być pokryta 
cienką warstwą.

4Podczas aplikacji powłoki, na szybie 
pojawią się charakterystyczne smugi 
oraz mazaje. Nie należy się tym niepo-

koić, ponieważ jest to naturalne zjawisko.

5Aby Rain-X Rain Repellent dobrze 
działał, należy pozostawić go na szybie 
przez kilka chwil, po czym dokładnie 

spolerować. Sygnałem do rozpoczęcia tej 
czynności powinny być zaschnięte "smugi" 
i lekko zmatowiała szyba.

6Polerowanie powłoki najlepiej wykony-
wać czystą i suchą mikrofi brą. Do tego 
etapu warto się szczególnie przyłożyć, 

ponieważ produkt nie powinien pozostawić 
na szybie żadnych smug. Zwracajcie szcze-
gólną uwagę na brzegi szyby.

7Ważne jest również to, by każdą szybą 
zajmować się oddzielnie. Jeżeli zaapli-
kujemy produkt na wszystkie szyby 

jednocześnie, to nie zdążymy ich wszyst-
kich spolerować, zanim produkt za bardzo 
zaschnie.

8Po wypolerowaniu szyby warto 
obejrzeć ją pod światło i pod różny-
mi kątami, ponieważ wtedy najlepiej 

widać smugi. Jeżeli szyba nie będzie w pełni 
przejrzysta, wycieraczka może nie działać 
prawidłowo.

9Dobrze nałożona powłoka jest całko-
wicie niewidzialna, niezmywalna przez 
płyny do spryskiwaczy oraz gwarantuje 

płynność pracy wycieraczek.

1Przed aplikacją Rain-X polecamy ogrzać 
szybę, np. suszarką do włosów. Ciepło 
sprzyja aplikacji i wiązaniu nałożonej 

powłoki, która dzięki temu wytrzyma dłużej. 
Plastikowa buteleczka, w której znajduje się 
płyn również powinna być ciepła.
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REWOLUCJA
W USUWANIU ZARAZKÓW!

Po: 
Świeże powietrze 

i bezzapachowa mikrofl ora 
wolna od zarazków 

Przed: 
Szkodliwe i wydzielające 

nieprzyjemny zapach 
zarazki 

Uwolnienie łagodnych 
kultur bakterii w postaci 

BIO-formuły

www.sonax.pl

NOWA

ULEPSZONA

FORMUŁA

DOBREM ZWALCZAJ ZŁO – SONAX A/C CLEANER AIR AID
Układ wentylacji i klimatyzacji to środowisko bardzo sprzyjające rozwojowi zarazków. Pomimo, iż fachowcy zalecają jego serwis 
przynajmniej raz w roku, przykre zapachy mogą pojawić się znacznie wcześniej, zwłaszcza w okresie zimowo-wiosennym, gdy 
klimatyzacji używa się rzadziej, a powietrze wewnątrz auta jest bardziej wilgotne.

Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest SONAX A/C Cleaner Air Aid. Dzięki niemu każdy kierowca może własnoręcznie, szybko 
i skutecznie wyeliminować zarazki oraz przykre zapachy. Nowa bio-formuła produktu nie tylko maskuje brzydkie zapachy, ale niweluje 
ich przyczynę. Jego skład zawiera łagodne kultury bakterii, które uwolnione przez „Granat“ SONAX Air Aid czyszczą i chronią układ kli-
matyzacji/wentylacji. Tworzą one bezzapachową, w 100% bezpieczną dla kierowcy i pasażerów mikrofl orę, która eliminuje niepożądane 
zapachy na długi czas, pozwalając cieszyć się powietrzem wolnym od zarazków.

Bakterie pleśni błyskawicznie wyrosły 
na kromce chleba wytwarzając 

charakterystyczny zapach.

CHLEB SPRYSKANY SONAX A/C CLEANER 
AIRAID W ZAMKNIĘTYM SŁOIKU PO 5 
TYGODNIACH.

CHLEB POZOSTAWIONY W ZAMKNIĘTYM 
SŁOIKU PO 5 TYGODNIACH.



KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

PROMOCJE
50BK.19

51BK.19

Plak Płyn do chłodnic -35°C 
Autorad G12+ 5 L

Plak Płyn do chłodnic 
Koncentrat Autorad G12+ 5 L

KTM: SCPL-ARADPLGOT5L

KTM: SCPL-ARADPLKON5L-G

 ▬ Gotowy do użycia
 ▬ Zabezpieczenie na 5 lat lub 250 000 km
 ▬ Do wszystkich rodzajów chłodnic
 ▬ Posiada certyfi kat ITS

 ▬ Zabezpieczenie na 5 lat lub 250 000 km
 ▬ Do wszystkich rodzajów chłodnic
 ▬ Posiada certyfi kat ITS

Plak Płyn do 
chłodnic -35°C 
Autorad G12+ 1 L

Plak Płyn do chłodnic 
Koncentrat 
Autorad G12+ 1 L

KTM: SCPL-ARADPLGOT1L

KTM: SCPL-ARADPLKON1L-G

3szt.

1szt.

3szt.

3szt.

27zł*
wartość prezentu

15zł*
wartość prezentu

Promocje nr 50-51BK.19 obowiązują od 1 października do 30 listopada 2019 
lub do wyczerpania zapasów.
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KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

PROMOCJE
52BK.19

53BK.19

Promocje nr 52-53BK.19 obowiązują od 1 października do 30 listopada 2019 
lub do wyczerpania zapasów.

Plak Płyn do chłodnic -35°C 
Autorad Blue 5 L

KTM: ATA080015

 ▬ Gotowy do użycia
 ▬ Zabezpieczenie na 5 lat lub 250 000 km
 ▬ Do wszystkich rodzajów chłodnic

Plak Płyn do 
chłodnic -35°C 
Autorad Blue 5 L

KTM: ATA080015

5szt.

1szt.
36zł*
wartość prezentu

5WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PRODUKTU NA STRONIE

NOWOŚĆ

Plak Płyn do chłodnic 
Koncentrat Autorad Blue 5 L

KTM: ATA080046

 ▬ Zabezpieczenie na 5 lat lub 250 000 km
 ▬ Do wszystkich rodzajów chłodnic

Plak Płyn do chłodnic 
Koncentrat 
Autorad Blue 5 L

KTM: ATA080046

5szt.

1szt.
64zł*
wartość prezentu

NOWOŚĆ

5WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PRODUKTU NA STRONIE
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KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

Prestone Płyn do chłodnic 4 L

Prestone Koncentrat Płynu do chłodnic 4 L

4szt.

1szt.

4szt.

1szt.

KTM: SC-PAF2100PL.

KTM: SC-PAF2000PL.

 ▬ Gotowy do użycia
 ▬ Zabezpieczenie na 10 lat lub 250 000 km
 ▬ Do wszystkich modeli i rodzajów samochodów

 ▬ Koncentrat płynu do chłodnic, mieszalny ze wszystkimi 
rodzajami płynów 
 ▬ W proporcji 1:1 z wodą otrzymujemy płyn do -37°C
 ▬ Gwarancja ochrony układu chłodzenia przez 10 lat 
lub 250 000 km

Prestone 
Płyn do chłodnic 1 L

Prestone Koncentrat 
Płynu do chłodnic 1 L

KTM: SC-PAF2100LPL.

KTM: SC-PAF2000LPL.

21zł*
wartość prezentu

40zł*
wartość prezentu

PROMOCJE Promocje nr 54-55BK.19 obowiązują od 1 października do 30 listopada 2019 
lub do wyczerpania zapasów.

54BK.19

55BK.19
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KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

PROMOCJE
56BK.19

Prestone Command HEAVY DUTY 
Gotowy płyn do chłodnic -37°C 4 L

Prestone Command HEAVY DUTY 
Koncentrat płynu do chłodnic 4 L

KTM: PAFR0010A

KTM: PAFR0006A

 ▬ Stworzony specjalnie do silników pracujących w ciężkich warunkach
 ▬ Gotowy do użycia
 ▬ Zabezpieczenie na 1 000 000 km lub 12 000 roboczogodzin
 ▬ Mieszalny z innymi płynami do chłodnic

 ▬ Stworzony specjalnie do silników pracujących w ciężkich warunkach
 ▬ Koncentrat płynu do chłodnic 
 ▬ Zabezpieczenie na 1 000 000 km lub 12 000 roboczogodzin
 ▬ Mieszalny z innymi płynami do chłodnic

Plak DIMER 4S
Do Mycia Silnika
750 ml

KTM: AT024505

4szt.

2szt.

4szt.

4szt.

52zł*
wartość prezentu

Promocje nr 56-57BK.19 obowiązują od 1 października do 30 listopada 2019 
lub do wyczerpania zapasów.

57BK.19

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Vinet 750 ml

KTM: SCVINET-750.

32zł*
wartość prezentu

5WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PRODUKTU NA STRONIE

5WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PRODUKTU NA STRONIE

16 www.blyskotliwykierowca.pl * Wartość liczona w cenach detalicznych



KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

PROMOCJE

Prestone Uszczelniacz 
do chłodnic 250 ml

Prestone Płukacz 
do chłodnic 250 ml

Prestone Odmrażacz
do szyb 600 ml

5szt.

1szt.

5szt.

1szt.

6szt.

2szt.

KTM: SC-PASPREP0101A

KTM: SC-PAS107PLA

KTM: SC-PAS244UK

58BK.19

59BK.19

60BK.19

 ▬ Kompatybilny ze wszystkimi 
tradycyjnymi płynami do chłodnic
 ▬ Bezpieczny dla gumy, aluminium 
oraz innych metali
 ▬ Wystarcza na układ chłodzenia 
do 14 L

 ▬ Doskonale czyści pompę 
wody oraz termostat
 ▬ Do stosowania we 
wszystkich typach 
samochodów i chłodnic
 ▬ Zawiera inhibitory korozji

 ▬ Szybko i skutecznie 
usuwa lód i szron z szyb 
samochodowych i piór 
wycieraczek. 
 ▬ Pozostawia przejrzyste 
szyby, zapewniając 
doskonałą widoczność 
oraz ogranicza ponowne 
zamarzanie szyby.

Prestone Uszczelniacz 
do chłodnic 250 ml

Prestone Płukacz 
do chłodnic 250 ml

Vinet 750 ml

KTM: SC-PASPREP0101A

KTM: SC-PAS107PLA

KTM: SCVINET-750.

12zł*
wartość prezentu

15zł*
wartość prezentu

32zł*
wartość prezentu

Promocje nr 58-60BK.19 obowiązują od 1 października do 30 listopada 2019 
lub do wyczerpania zapasów.
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KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

PROMOCJE

SONAX Zimowy płyn 
do spryskiwaczy -20°C 4 L

SONAX XTREME Zimowy płyn 
do spryskiwaczy -20°C 4 L

KTM: SC-S332400G

KTM: SC-S232405G

 ▬ Gotowy do użycia zimowy płyn do spryskiwaczy 
 ▬ Przyjemny, cytrynowy zapach

 ▬ Gotowy do użycia zimowy płyn do spryskiwaczy
 ▬ Doskonałe właściwości myjące dzięki technologii Smart Dynamics
 ▬ Optymalna widoczność przy minimalnej ilości cykli pracy wycieraczek

SONAX Zimowy płyn 
do spryskiwaczy -20°C 4 L

KTM: SC-S332400G

KTM: SC-S232405G

7szt.

1szt.

7szt.

1szt.

26zł*
wartość prezentu

29zł*
wartość prezentu

Promocje nr 61-62BK.19 obowiązują od 1 października do 30 listopada 2019 
lub do wyczerpania zapasów.

61BK.19

62BK.19

SONAX XTREME Zimowy płyn 
do spryskiwaczy -20°C 4 L

SMART DYNAMICS-TECHNOLOGY

SMART DYNAMICS-TECHNOLOGY
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KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

PROMOCJE
63BK.19

Plak Premium Zimowy płyn do 
spryskiwaczy ICE FRESH -20°C 4 L

Plak Zimowy płyn 
do spryskiwaczy -20°C 5 L

KTM:  AT257941

KTM: SCPLPR-G-PLYNZIMA5L

 ▬ Gotowy do użycia zimowy płyn do spryskiwaczy
 ▬ Posiada wyjątkowy, odświeżający zapach 
ICE FRESH

 ▬ Gotowy do użycia zimowy płyn do spryskiwaczy 
 ▬ Skutecznie usuwa zabrudzenia i jest bezpieczny dla 
lakieru i gumy

Plak Premium Zimowy płyn do 
spryskiwaczy ICE FRESH -20°C 4 L

KTM:  AT257941

7szt.

1szt.

7szt.

1szt.

20zł*
wartość prezentu

21zł*
wartość prezentu

64BK.19

Promocje nr63-64BK.19 obowiązują od 1 października do 30 listopada 2019 
lub do wyczerpania zapasów.

Plak Zimowy płyn 
do spryskiwaczy -20°C 5 L

KTM: SCPLPR-G-PLYNZIMA5L
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KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

PROMOCJE

11szt.

1szt.

65BK.19

66BK.19

67BK.19

Plak Odmrażacz do szyb 
i lusterek 750 ml

KTM: SCPL-ODMRAZACZ750

 ▬ Szybko i skutecznie usuwa 
szron i lód z szyb, lusterek 
oraz piór wycieraczek
 ▬ Zabezpiecza je przed 
ponownym obmarzaniem

 ▬ Usuwa szron, lód 
i zamarznięty śnieg z szyb 
oraz piór wycieraczek
 ▬ Zabezpiecza je przed 
ponownym obmarzaniem

KTM: SCPL-ODMRAZACZ750

Promocje nr 65-67BK.19 obowiązują od 1 października do 30 listopada 2019 
lub do wyczerpania zapasów.

11zł*
wartość prezentu

Plak Odmrażacz do szyb 
i lusterek 750 ml

DEG Odmrażacz
do szyb 500 ml

10zł*
wartość prezentu

KTM: SCDEG-500AT.

DEG Odmrażacz
do szyb 500 ml

KTM: SCDEG-500AT.

5szt.

1szt.

SONAX Odmrażacz
do szyb 500 ml 6szt.

1szt.
KTM: SC-S331241

 ▬ Usuwa lód z szyb, chroni je przed 
ponownym oblodzeniem 
 ▬ Sprawia, że szyby stają się 
przejrzyste 
 ▬ Zapewnia doskonałą widoczność
 ▬ Nie pozostawia smug na szybie

Plak Ściereczki do rąk - 
Aloes i Lotos

KTM: SCPLS-RECE/ALOE

8zł*
wartość prezentu

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

PROMOCJE
68BK.19

69BK.19

70BK.19

Odmrażacz
do zamków DEG 50 ml

Plak Silikon
do uszczelek
250 ml

KTM: SCDEG-MSP.

KTM: SCSILIKON-250.

 ▬ Smar silikonowy
 ▬ Zabezpiecza uszczelki
i części mechaniczne przed 
zamarzaniem.

DEG Odmrażacz
do szyb 500 ml

Plak Ściereczki do kokpitu 
nabłyszczające - wanilia

KTM: SCPLS-KOKPIT/WA

10zł*
wartość prezentu

8zł*
wartość prezentu

3szt.

1szt.

Promocje nr 68-70BK.19 obowiązują od 1 października do 30 listopada 2019 
lub do wyczerpania zapasów.

10szt. + 8szt.

Odmrażacz
do zamków DEG 25 ml

KTM: SCDEG-50.

PAKIET

1szt.

KTM: SCDEG-500AT.

PINGI Samochodowy 
pochłaniacz wilgoci

PINGI Samochodowy 
pochłaniacz wilgoci

KTM: SC-OSUSZACZ-XL

KTM: SC-OSUSZACZ-XL

 ▬ Zapewnia szybkie oraz 
proste usunięcie wilgoci 
z samochodu, naczepy, 
przyczepy kempingowej 
i łodzi

37zł*
wartość prezentu

7szt.

1szt.
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KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

PROMOCJE
68BK.19

69BK.19

70BK.19

Odmrażacz
do zamków DEG 50 ml

Plak Silikon
do uszczelek
250 ml

KTM: SCDEG-MSP.

KTM: SCSILIKON-250.

 ▬ Smar silikonowy
 ▬ Zabezpiecza uszczelki
i części mechaniczne przed 
zamarzaniem.

DEG Odmrażacz
do szyb 500 ml

Plak Ściereczki do kokpitu 
nabłyszczające - wanilia

KTM: SCPLS-KOKPIT/WA

10zł*
wartość prezentu

8zł*
wartość prezentu

3szt.

1szt.

Promocje nr 68-70BK.19 obowiązują od 1 października do 30 listopada 2019 
lub do wyczerpania zapasów.

10szt. + 8szt.

Odmrażacz
do zamków DEG 25 ml

KTM: SCDEG-50.

PAKIET

1szt.

KTM: SCDEG-500AT.

PINGI Samochodowy 
pochłaniacz wilgoci

PINGI Samochodowy 
pochłaniacz wilgoci

KTM: SC-OSUSZACZ-XL

KTM: SC-OSUSZACZ-XL

 ▬ Zapewnia szybkie oraz 
proste usunięcie wilgoci 
z samochodu, naczepy, 
przyczepy kempingowej 
i łodzi

37zł*
wartość prezentu

7szt.

1szt.
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KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

PROMOCJE

3szt.

3szt.

6szt.

+

+

+

3szt.

3szt.

3szt.

+

+

3szt.

3szt.

XERAMIC Dodatek
do benzyny 250 ml

XERAMIC Czyści
wtryskiwacze benzyny 250 ml

XERAMIC Czyści fi ltr
cząstek stałych DPF 250 ml

XERAMIC Antyżel
do diesla 250 ml

XERAMIC Dodatek
do diesla 250 ml

XERAMIC Czyści wtryskiwacze 
diesla 250 ml

71BK.19

72BK.19

73BK.19

KTM: XER20116

KTM: XER20119

KTM: XER20117

KTM: XER20122

KTM: XER20131

KTM: XER20130

Plak Ściereczki do kokpitu 
matowe - grejpfrut

Plak 400 ml

KTM: SCPLS-KOKPIT/MAT/GREJ

KTM: SCPL-400.

PAKIET

2szt.

PAKIET

1szt.

PAKIET

1szt.

16zł*
wartość prezentu

12zł*
wartość prezentu

Xeramic Diesel Protector 
-40°C 1 L

Xeramic Diesel Protector 
-40°C 500 ml

Plak 750 ml
KTM: SCPL-750.

18zł*
wartość prezentu

KTM: XER20121 KTM: XER20120

Promocje nr 71-73BK.19 obowiązują od 1 października do 30 listopada 2019 
lub do wyczerpania zapasów.
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KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

PROMOCJE
74BK.19

2szt. + 2szt. + 2szt.

ERC Power Additive 
Dodatek do benzyny

200 ml

ERC Power Additive 
Zimowy dodatek
do diesla 200 ml

ERC Power Additive 
Dodatek do diesla 

200 ml

KTM: ERC53-0161-04

KTM: ERC52-0101-04

KTM: ERC53-0180-04

Plak Kokpit Matowy 
Pianka BASE ACQUA
750 ml

KTM: SCPL-PIANKA-MAT.

PAKIET

1szt.
21zł*
wartość prezentu

2szt. + 2szt.

ERC Power Cleaner 
Czyści układ paliwowy 

benzyny 200 ml

ERC Power Cleaner 
Czyści układ paliwowy 

diesla 200 ml

KTM: ERC53-0170-04

KTM: ERC52-0110-04

DEG Odmrażacz
do szyb 500 ml

KTM: SCDEG-500AT.

10zł*
wartość prezentu

PAKIET

1szt.

Promocje nr 74-75BK.19 obowiązują od 1 października do 30 listopada 2019 
lub do wyczerpania zapasów.

75BK.19
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KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

PROMOCJE
76BK.19

KTM: SC-AP25001

KTM: SC-AP24001 

KTM: SC-AP24101

KTM: SC-AP24002 

KTM: SC-AP24102 

KTM: SC-AP24003 

KTM: SC-AP24003 

KTM: SC-AP24007 

KTM: SC-AP24107

KTM: SC-AP25002 KTM: SC-AP25005 KTM: SC-AP25006 KTM: SC-AP25007 KTM: SC-AP25012 KTM: SC-AP25013

Ambi Pur Car 
Jaguar Flowers 

& Spring

Ambi Pur Car 
starter - Ocean 

mist

Ambi Pur Car 
wkład - Ocean 

mist

Ambi Pur 
Car starter - 

Moonlight vanilla

Ambi Pur 
Car wkład - 

Moonlight vanilla 

Ambi Pur Car 
starter - Citrus 

Anti Tobacco

Ambi Pur Car 
wkład - Citrus 
Anti Tobacco

Ambi Pur Car 
starter - Flowers 

& Spring

Ambi Pur Car 
wkład - Flowers 

& Spring

Ambi Pur Car 
Jaguar Ocean 

mist

Ambi Pur Car 
Jaguar Citrus 
Anti Tobacco

Ambi Pur Car 
Jaguar Moonlight 

Vanilla

Ambi Pur Car
Jaguar Pet 

odour eliminator

Ambi Pur Car 
Jaguar Lenor 

Spring Awakening

Ambi Pur Car 
Jaguar Lenor 
Gold Orchid

Promocja nr 76-78BK.19 obowiązuje od 1 października do 30 listopada 2019 
lub do wyczerpania zapasów.

5szt. dowolnych zapachów Jaguar

1szt.

Dowolnego
zapachu Jaguar

Dowolnego
zapachu - Starter

5szt. dowolnych zapachów - Starter

5szt. dowolnych zapachów - Wkład Dowolnego
zapachu - Wkład

1szt.

1szt.

77BK.19

78BK.19

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

PROMOCJE
79BK.19

81BK.19

Ring Automotive
Żarówka halogenowa
H7 12V 55W PX26D

Ring Automotive
Żarówka halogenowa
H7 12V 55W PX26D

KTM: RINZ-R477 KTM: RINZ-R477

21zł*
wartość prezentu

8szt.

2szt.

Promocje nr 79-81BK.19 obowiązują od 1 października do 30 listopada 2019 
lub do wyczerpania zapasów.

Ring Automotive
Xenon5000
Żarówka H7 5000K
TWIN PACK 12V 55W

KTM: RINZ-RW5077 105zł*
wartość prezentu

5szt.

10szt.

Ring Automotive
Żarówka halogenowa
H7 12V 55W PX26D

KTM: RINZ-R477

Ring Automotive
Xenon130
Żarówka H7 +130% 
12V 55W PX26D 

KTM: RINZ-RW3377
115zł*

wartość prezentu

5szt.

10szt.

Ring Automotive
Żarówka halogenowa
H4 12V 55W PX26D

KTM: RINZ-R472

 ▬ Do 130% więcej światła na drodze
 ▬ O 60 metrów dłuższa wiązka 
światła w porównaniu do 
standardowej żarówki
 ▬ W opakowaniu typu blister 
znajdują się 2 szt.

 ▬ Bielsze światło
 ▬ Temperatura koloru: 5000K
 ▬ W opakowaniu typu blister 
znajdują się 2 szt.

80BK.19
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KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

PROMOCJE
79BK.19

81BK.19

Ring Automotive
Żarówka halogenowa
H7 12V 55W PX26D

Ring Automotive
Żarówka halogenowa
H7 12V 55W PX26D

KTM: RINZ-R477 KTM: RINZ-R477

21zł*
wartość prezentu

8szt.

2szt.

Promocje nr 79-81BK.19 obowiązują od 1 października do 30 listopada 2019 
lub do wyczerpania zapasów.

Ring Automotive
Xenon5000
Żarówka H7 5000K
TWIN PACK 12V 55W

KTM: RINZ-RW5077 105zł*
wartość prezentu

5szt.

10szt.

Ring Automotive
Żarówka halogenowa
H7 12V 55W PX26D

KTM: RINZ-R477

Ring Automotive
Xenon130
Żarówka H7 +130% 
12V 55W PX26D 

KTM: RINZ-RW3377
115zł*

wartość prezentu

5szt.

10szt.

Ring Automotive
Żarówka halogenowa
H4 12V 55W PX26D

KTM: RINZ-R472

 ▬ Do 130% więcej światła na drodze
 ▬ O 60 metrów dłuższa wiązka 
światła w porównaniu do 
standardowej żarówki
 ▬ W opakowaniu typu blister 
znajdują się 2 szt.

 ▬ Bielsze światło
 ▬ Temperatura koloru: 5000K
 ▬ W opakowaniu typu blister 
znajdują się 2 szt.

80BK.19
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KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

PROMOCJE

Tego samego
produktu

KTM: SCDIM-2.

KTM: SCVINET-1,8L

KTM: SCIDR105-1,8L

KTM: SCECOBRIL-1,8L

KTM: SCSCAR-1,8L

SONAX XTREME Spray + Seal 750 ml
 ▬ Innowacyjna powłoka zabezpieczająca do stosowania na mokrą 
karoserię lub na szampon przed spłukaniem
 ▬ Wydobywa głębię koloru lakieru i nadaje mu wyjątkowy połysk
 ▬ Hydrofobowa powłoka ochronna odpycha wodę i cząsteczki brudu
 ▬ Idealna do pielęgnacji aut niezabezpieczonych, jak również do 
odbudowy powłok zabezpieczających 

3szt.

1szt.

Promocje nr 82-83BK.19 obowiązują od 1 października do 30 listopada 2019 
lub do wyczerpania zapasów.

KTM: SC-S243400

5szt. dowolnego produktu

PAKIET

1szt.

82BK.19

83BK.19

DIMER 1,8 L

VINET 1,8 L

IDROLAK 105R 1,8 L

ECOBRIL 1,8 L

SUPERCAR 1,8 L

29zł*
wartość prezentu

KTM: SC-S232405G

SONAX XTREME Zimowy 
płyn do spryskiwaczy 
-20°C 4 L

SMART DYNAMICS-TECHNOLOGY
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KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

PROMOCJE
84BK.19

85BK.19

86BK.19

Rain-X 
Wycieraczka w płynie 

200 ml 

Rain-X 2w1 Czyste 
Szyby + Wycieraczka 
w płynie 500 ml

KTM: RNX81148200KTM: RNX80148200

KTM: RNX88148500

25zł*
wartość prezentu

+

Ring Automotive 
Latarka warsztatowa LED

Ring Automotive 
Latarka warsztatowa LED

KTM: RINA-RIL82

KTM: RINA-RIL82

 ▬ Idealna dla majsterkowiczów, 
w domu, samochodzie 
i warsztacie

 ▬ Strumień światła 100 Lumenów 
(lampa) i 16 Lumenów (latarka)

 ▬ Obrotowa podstawa 270 stopni
 ▬ Podstawa magnetyczna oraz hak 

umożliwiają swobodną pracę
 ▬ W zestawie 3 baterie AAA 86zł*

wartość prezentu

10szt.

2szt.

Holts Koło zapasowe 
500 ml

KTM: SC-HHT5YPL

KTM: SC-HHT5YPL ▬ Doskonały preparat do 
naprawy przebitej opony
 ▬ Szybko i łatwo naprawia
i pompuje przebitą oponę
bez potrzeby zdejmowania 
koła

Holts Koło
zapasowe 500 ml5szt.

1szt.

6szt. + 6szt.

PAKIET

1szt.
Rain-X 

Zapobiega zaparowaniu 
szyb i lusterek 200 ml

Promocje nr 84-86BK.19 obowiązują od 1 października do 30 listopada 2019 
lub do wyczerpania zapasów.

38zł*
wartość prezentu
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KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

PROMOCJE Promocje nr 87-88BK.19 obowiązują od 1 października do 30 listopada 2019 
lub do wyczerpania zapasów.

Ładowarka 
samochodowa USB
12/24V 3.1 A

Kabel 2w1 do ładowania 
i synchronizacji USB TYP-C

KTM: S-AL097404

KTM: S-AL089898

 ▬ 2x port USB
 ▬ napięcie wejściowe: 12-24V
 ▬ prąd wyjściowy: 3.1 A

15zł*
wartość prezentu

87BK.19

88BK.19

2szt.

1szt.

Ładowarka 
samochodowa Micro
USB 12/24V

KTM: S-AL097879

 ▬ napięcie wejściowe 12-24V
 ▬ natężenie wejściowe: 1A
 ▬ długość kabla: 1,2m

Ładowarka 
samochodowa USB TYP C
12/24V

KTM: S-AL097886

 ▬ napięcie wejściowe: 12-24V
 ▬ prąd wyjściowy: 2.1 A
 ▬ USB typ C
 ▬ długość kabla: 1,2m

Uniwersalny uchwyt 
na telefon

KTM: S-AL095288

 ▬ kąt obrotu 360°
 ▬ regulowana szerokość 

od 52mm do 92mm
 ▬ montaż na kratce 

wentylacyjnej
 ▬ waga 31g netto

3szt. + 3szt.

PAKIET

1szt.

 ▬ do ładowania i transmisji danych
 ▬ USB typu C
 ▬ prąd wyjściowy: 3.1 A
 ▬ długość kabla 1,2m
 ▬ nylonowa izolacja

23zł*
wartość prezentu
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KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

KUP A OTRZYMASZ za 0,10zł/szt.

PROMOCJE Promocje nr 87-88BK.19 obowiązują od 1 października do 30 listopada 2019 
lub do wyczerpania zapasów.

Ładowarka 
samochodowa USB
12/24V 3.1 A

Kabel 2w1 do ładowania 
i synchronizacji USB TYP-C

KTM: S-AL097404

KTM: S-AL089898

 ▬ 2x port USB
 ▬ napięcie wejściowe: 12-24V
 ▬ prąd wyjściowy: 3.1 A

15zł*
wartość prezentu

87BK.19

88BK.19

2szt.

1szt.

Ładowarka 
samochodowa Micro
USB 12/24V

KTM: S-AL097879

 ▬ napięcie wejściowe 12-24V
 ▬ natężenie wejściowe: 1A
 ▬ długość kabla: 1,2m

Ładowarka 
samochodowa USB TYP C
12/24V

KTM: S-AL097886

 ▬ napięcie wejściowe: 12-24V
 ▬ prąd wyjściowy: 2.1 A
 ▬ USB typ C
 ▬ długość kabla: 1,2m

Uniwersalny uchwyt 
na telefon

KTM: S-AL095288

 ▬ kąt obrotu 360°
 ▬ regulowana szerokość 

od 52mm do 92mm
 ▬ montaż na kratce 

wentylacyjnej
 ▬ waga 31g netto

3szt. + 3szt.

PAKIET

1szt.

 ▬ do ładowania i transmisji danych
 ▬ USB typu C
 ▬ prąd wyjściowy: 3.1 A
 ▬ długość kabla 1,2m
 ▬ nylonowa izolacja

23zł*
wartość prezentu

PRAWO DROGOWE 
ZIMĄ CiEkAWoStKI

PROBLEM Z PORANNYM 
URUCHOMIENIEM? DZWOŃ DO 
STRAŻY MIEJSKIEJ! 

Wstajesz rano, wsiadasz do auta, przekrę-
casz kluczyk... i nic? Jeżeli nie masz kogo 
prosić o pomoc, nie masz kabli rozrucho-
wych i nie wiesz co robić, możesz próbo-
wać dzwonić do Straży Miejskiej. W więk-
szości miast Polski, jednym z obowiązków 
Straży Miejskiej jest pomoc przy urucho-
mieniu auta z rozładowanym akumulato-
rem. Uruchamianie silnika metodą „na ka-
ble” jest zdecydowanie bardziej bezpieczne 
niż chociażby odpalanie “na pych”.

Jeżeli zastaniemy z rana samochód 
zasypany tak, że nie sposób nim wyjechać, 
również możemy poprosić o pomoc Straż 
Miejską.  

ODŚNIEŻANIE SAMOCHODU 
NA URUCHOMIONYM 
SILNIKU? 

Podczas zimy można spotkać wielu kie-
rowców, którzy odśnieżają swój pojazd 
z włączonym silnikiem. Oczywiście, po 
kilkunastu minutach pracy ze szczotką 
i skrobaczką niewątpliwie przyjemnie jest 
wsiąść do ciepłego wnętrza, jednak taka 
przyjemność może skończyć się mandatem 
w wysokości 100 zł. Jeżeli trafimy na szcze-
gólnie wnikliwego policjanta, możemy za-
płacić dodatkowe 300 zł, jeżeli nasze auto 
będzie przy okazji generowało nadmierny 
hałas lub zbyt wiele spalin. Pamiętajmy, że 
wedle przepisów, „postój samochodu” to 
zatrzymanie go z włączonym silnikiem na 
nie dłużej niż minutę. 

UWAGA, JADĘ CZOŁGIEM! 
CZYLI ŹLE ODŚNIEŻONE 
AUTO. 

Kierowcy z odśnieżoną tylko przednią 
szybą lub co gorsza wydrapanym w niej 
wizjerem, pokrywą śnieżną na dachu, świa-
tłach, lusterkach czy tablicy rejestracyjnej, 
stanowią kolejną grupę, na którą szcze-
gólnie zwracają uwagę stróże prawa. Jako 
kierowcę obowiązuje nas tzw. odpowiednie 
przygotowanie pojazdu do ruchu. Śnieg, 
szron lub błoto pośniegowe zalegające 
na wymienionych powyżej elementach 
zagraża bezpieczeństwu ruchu, a jazda 
nieprzygotowanym autem może zakończyć 
się grzywną. Dla przykładu – poruszanie 
się pojazdem z pokrywą śnieżną na dachu 
może skutkować karą finansową nawet do 
500 zł. 

“PARKUJĘ NA TRAWNIKU? 
PRZECIEŻ WSZĘDZIE JEST 
ŚNIEG!”

Zakaz parkowania na trawniku obowiązuje 
jedynie wtedy, gdy zaparkowane auto nisz-
czy trawę. Zimą ciężko o trawę, szczegól-
nie, gdy nawierzchnia pokryta jest warstwą 
śniegu. W takiej sytuacji Straż Miejska lub 
Policja nie mają podstaw, by ukarać kie-
rowcę mandatem. 

ZIMOWE OPONY – NIBY NIE 
WYMAGANE, ALE… 

Nie mamy obowiązku wymiany opon na 
zimowe. Warto jendak pamiętać, że zimą 
opony letnie nie pracują w odpowiednich 
dla siebie warunkach, co ma wpływ na 
ich przyczepność oraz drogę hamowania. 
W razie kolizji drogowej zimą, policja może 
ukarać kierowcę mandatem do 500 zł oraz 
6 punktami karnymi za brak odpowiednich 
opon – powołując się na przepis o niedo-
stosowaniu pojazdu do warunków na dro-
dze. Może się również zdarzyć, że z własnej 
kieszeni będziemy musieli zapłacić za 
naprawę samochodu – zależy to od infor-
macji zawartych w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia polisy naszego auta. 

Niezależnie od groźby kary finansowej, 
czy nawet utraty dowodu rejestracyjnego, 
zawsze powinniśmy mieć na uwadze to, by 
opony w naszym aucie były dobrej jakości 
i miały odpowiednią wysokość bieżnika 
(sugerowane minimum to 4 milimetry). 

Jednak, jeżeli podczas kontroli drogowej 
policjant dopatrzy się zbyt małego bieżnika, 
może zabrać dokumenty pojazdu i ukarać 
kierowcę mandatem do 500 zł.

KLIMAT WE WNĘTRZU – 
ODPOWIEDNIE WARUNKI DLA 
KIEROWCY. 

Nie każdy kierowca zdaje sobie sprawę, jak 
na komfort i bezpieczeństwo podróżowania 
wpływa ubiór oraz odpowiednia tempera-
tura wewnątrz auta. Wyższe temperatury 
niż 18-19°C mogą powodować ospałość, 
zwolnienie reakcji oraz skutkować szybkim 
przeziębieniem, kiedy wysiądziemy z auta 
na mróz. 

Jeżeli zimą jeździmy w bardzo gru-
bych, nałożonych warstwowo ubraniach, 
nasze szanse na wyjście cało z wypadku 
są mniejsze. Wierzchnie ubrania mogą 
spowodować, że podczas uderzenia pasy 
bezpieczeństwa nie przytrzymają ciała 
w pełni. Jeżeli mamy możliwość, zdejmuj-
my w samochodach kurtki. 

Zima to okres, który jest szczególnie uciążliwy dla kierowców.
Oprócz powszechnych problemów, takich jak poranne uruchamianie 
auta, usuwanie śniegu, skrobanie lub odmrażanie szyb itp., mogą 
pojawić się sytuacje, które wyprowadzą z równowagi nawet najbardziej 
doświadczonego kierowcę. Podpowiadamy, jak uniknąć w zimie 
niepotrzebnych nerwów, mandatów lub pouczeń.

ENGINE
START
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ODSEPARUJ

Okres ochrony do 6 miesięcy

Gładkość lakieru 3

Bezwoskowy, polimerowy preparat do  długoterminowej ochrony lakieru. Idealny 
do nowych, niezniszczonych lub wypolerowanych powierzchni lakierowanych. 
Przywraca intensywność kolorów i zapewnia efekt hydrofobowy. Lekko poprawia 
gładkość lakieru. Łatwa i szybka aplikacja – w zestawie produkt oraz ściereczki.

SONAX XTREME Protect+Shine 
Hybrid NPT (222 100)

OD AUTA
ZIMĘ

NOWOCZESNYM ZABEZPIECZENIEM LAKIERU

Zima może dać się we znaki karoserii samochodu o wiele bardziej, niż cieplejsze pory roku. Niskie tempera-
tury, sól drogowa, błoto pośniegowe oraz inne uporczywe i ciężkie zabrudzenia sprawiają, że auta brudzą się 
szybciej i bardziej oraz trudniej się je pielęgnuje.

Ciekawym sposobem zabezpieczenia lakieru są nowoczesne i stosunkowo łatwe w obsłudze preparaty, 
które nie tylko ochronią lakier przed szkodliwymi warunkami, ale również zdecydowanie ułatwią jego kolejne 
mycia i pielęgnację.

Poniżej przedstawiamy kilka nowoczesnych produktów, którymi bez problemu może zabezpieczyć auto 
każdy z nas. Zapewniają one odpowiednią ochronę i nie nastręczają problemów podczas aplikacji. Ich stopień 
zabezpieczenia oraz gładkość prezentujemy w 6-cio stopniowej skali, gdzie numer 6 to najwyższa nota.

Zobacz jak działa produkt
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Okres ochrony do 6 miesięcy

Gładkość lakieru 3
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do nowych, niezniszczonych lub wypolerowanych powierzchni lakierowanych. 
Przywraca intensywność kolorów i zapewnia efekt hydrofobowy. Lekko poprawia 
gładkość lakieru. Łatwa i szybka aplikacja – w zestawie produkt oraz ściereczki.

SONAX XTREME Protect+Shine 
Hybrid NPT (222 100)

OD AUTA
ZIMĘ

NOWOCZESNYM ZABEZPIECZENIEM LAKIERU

Zima może dać się we znaki karoserii samochodu o wiele bardziej, niż cieplejsze pory roku. Niskie tempera-
tury, sól drogowa, błoto pośniegowe oraz inne uporczywe i ciężkie zabrudzenia sprawiają, że auta brudzą się 
szybciej i bardziej oraz trudniej się je pielęgnuje.

Ciekawym sposobem zabezpieczenia lakieru są nowoczesne i stosunkowo łatwe w obsłudze preparaty, 
które nie tylko ochronią lakier przed szkodliwymi warunkami, ale również zdecydowanie ułatwią jego kolejne 
mycia i pielęgnację.

Poniżej przedstawiamy kilka nowoczesnych produktów, którymi bez problemu może zabezpieczyć auto 
każdy z nas. Zapewniają one odpowiednią ochronę i nie nastręczają problemów podczas aplikacji. Ich stopień 
zabezpieczenia oraz gładkość prezentujemy w 6-cio stopniowej skali, gdzie numer 6 to najwyższa nota.

Zobacz jak działa produkt

Okres ochrony do 4 miesięcy

Gładkość lakieru 6

Preparat w formie płynnej, posiadający właściwości czyszcząco-ochronne. Można 
aplikować go na każdy rodzaj lakieru. Chroni lakier dzięki dodatkowi naturalnego 
wosku Carnauba. Łatwy w aplikacji – wystarczy tylko mikrofi bra. Polerowanie 
nie wymaga użycia siły.  Nadaje głęboki połysk bez smug. Odpowiedni również do 
pielęgnacji wszelkich elementów z tworzywa sztucznego i gumy.

SONAX Wosk na mokro (288 200)

Okres ochrony do 2 miesięcy

Gładkość lakieru 2

Brilliant Shine Detailer to typowy przedstawiciel preparatów do tzw. „quick 
detailingu”. Jest połączeniem wosków naturalnych (Carnauba) i syntetycznych 
polimerów. Zapewnia świetne właściwości hydrofobowe czyli tzw. „efekt 
kropelkowania”. Może posłużyć jako produkt do odświeżenia lekko zakurzonego 
lakieru, jako uzupełnienie powłok ceramicznych, polimerowych i woskowych. 
Poprawia głębię koloru i połysk. Bardzo łatwy w aplikacji – wystarczy tylko 
mikrofi bra.

SONAX XTREME Brilliant Shine Detailer (287 400PL)

Okres ochrony do 2 miesięcy

Gładkość lakieru 3

Najnowszy produkt marki SONAX do błyskawicznego zabezpieczania lakieru. 
Najmniej pracochłonna, najszybsza oraz bezdotykowa aplikacja -  wystarczy 
nanieść go na mokre auto po myciu, spłukać po chwili i wytrzeć pojazd do sucha. 
Wydobywa głębię koloru i nadaje lakierowi połysk. Wysoce hydrofobowy – odpycha 
krople wody i cząsteczki brudu. Idealny do pielęgnacji aut niezabezpieczonych oraz 
odbudowy powłok zabezpieczających.

SONAX XTREME Spray+Seal (243 400)

Zobacz jak działa produkt

Zobacz jak działa produkt

Zobacz jak działa produkt
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"DIMER" DREAM TEAM
Czy włoska fi rma ATAS s.r.l. projektując skład chemiczny produk-
tu DIMER mogła zakładać, że stanie on się nie tylko hitem sprze-
daży, ale produktem, który rozwiązuje większość problemów 
związanych z usuwaniem ciężkich zabrudzeń?
Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedno – TAK.

Po co zatem inne produkty czyszczące (pre-
paraty do mycia wstępnego, piany aktywne)? 
Odpowiedź również jest prosta: bo większość to 
nie są wszystkie.

Różnorodność powierzchni, mnogość sys-
temów stosowania produktów, oczekiwania 
dotyczące właściwości pianotwórczych oraz 
parametry wody użytkowej to czynniki, które 
dopuszczają do głosu inne produkty z tej bardzo 
licznej rodziny. 

Koncentrując się na myciu elementów 
zewnętrznych spróbujemy wskazać różnice 
pomiędzy DIMER’em a innymi produktami z jego 
rodziny. Poniżej przedstawiamy najważniejsze 
parametry, które naszym zdaniem decydują 
o ostatecznym wyborze produktu.

Skuteczność czyszczenia
Wszystkie porównywane produkty (wykaz 
produktów znajduje się pod artykułem) mają 
pH zasadowe (alkaliczne). W związku z tym 
ich działanie jest ukierunkowane na usuwanie 
typowych zabrudzeń drogowych oraz tłustych 
i oleistych. Skuteczność czyszczenia jest w tym 
przypadku parametrem odzwierciedlającym 
zdolność produktu (właściwie rozcieńczone-
go z wodą) do usuwania zanieczyszczeń bez 
konieczności użycia szczotki lub gąbki.
 

Właściwości pianotwórcze 
Każdy z porównywanych produktów wytwarza 
pianę, jeżeli jest stosowany z wykorzysta-
niem urządzenia pianotwórczego. Podstawą 
porównania jest ilość piany oraz jej gęstość. 
Stosowanie produktów w formie piany aktywnej 
ma za zadanie zwiększyć czas działania na brud, 
bezpieczeństwo procesu mycia, ułatwić ocenę 

momentu spłukania oraz samo spłukiwanie. Gę-
sta piana aktywna jest również bardzo pożądana 
przez samych klientów.

Skuteczność w twardej wodzie 
Wszystkie produkty są koncentratami, które 
przed użyciem należy rozcieńczyć z wodą. W 
niektórych przypadkach ilość dolewanej wody 
jest naprawdę duża. Im więcej wody w roztwo-
rze, tym większy wpływ jej jakości na skutecz-
ność czyszczenia. Parametr twardości wody jest 
tutaj kluczowy. 

Właściwości nabłyszczające 
Część produktów pozostawia połysk na czysz-
czonych elementach. Jest to bardzo istotna 
wartość dodana.

Stopień skoncentrowania
Większość produktów dostępnych na rynku 
w Polsce ma zalecenia zastosowania rozcień-
czenia wodą w proporcji 1:20 – 1:25. 

Miejsce w procesie 
Stopień skoncentrowania produktów umożliwia 
przygotowanie takich roztworów, które mogą 
być używane do mycia wstępnego (usuwanie 
owadów, przygotowanie karoserii do mycia 
szamponem), mycia zasadniczego (mycie pianą 
aktywną: nakładanie i spłukiwanie od dołu do 
góry), czyszczenia felg (czyli likwidowanie 

bardzo ciężkich do usunięcia zabrudzeń), mycia 
komory silnika (usuwanie zabrudzeń drogo-
wych, a także pozostałości olejowych).

Łatwość spłukiwania
Istotą mycia jest odrywanie zabrudzeń od 
czyszczonej powierzchni i usunięcie ich podczas 
spłukiwania. Niepożądane w tym procesie jest 
powstawanie "dodatkowej" piany, która wynika 
ze zbyt dużego stężenia roztworu. Taki roztwór 
pieni się w kontakcie z wodą podawaną pod du-
żym ciśnieniem i wydłuża proces płukania, a tym 
samym zwiększa ilość niezbędnej wody.

Automatyczne systemy 
dozowania 
W celu zoptymalizowania dawki roboczej 
produktów czyszczących, coraz większa liczba 
odbiorców stosuje  automatyczne systemy do-
zowania. Zapewniają one niezmienne parametry 
roztworu podczas każdej aplikacji. Najbardziej 
popularne systemy bazują na dyszach Venturie-
go (każda użyta dysza ma przyporządkowaną 
wartość rozcieńczenia) lub rozwiązaniach fi rmy 
Dosatron (gdzie ustawia się pożądane proporcje 
roztworu specjalnym pokrętłem). Automatycz-
ne systemy dozowania stosowane są również 
we wszystkich myjniach automatycznych oraz 
samoobsługowych. Z założenia eliminują one 
możliwość zastosowania produktów 2-fazowych 
(widoczne dwie warstwy) bez wcześniejszego 
ich rozcieńczenia (w przypadku produktów obję-
tych artykułem wystarczy wstępne rozcieńczenie 
w proporcji 1:1).

P amiętajmy, aby nigdy nie stosować pro-
duktów na rozgrzane elementy (w takim 

przypadku zbyt szybko odparuje woda, która 
stanowi dużą część roztworu).

T warda woda zdecydowanie pogarsza wła-
ściwości czyszczące, a także ogranicza 

właściwości pianotwórcze. Zmusza tym sa-
mym użytkownika do zmniejszenia proporcji 
rozcieńczenia, co zwiększa koszty mycia oraz 
może powodować obniżenie bezpieczeństwa 
całego procesu.

I lość wody ma kluczowe znaczenie nie tyl-
ko dla jakości tej części procesu mycia, ale 

również dla jego całkowitego kosztu i czasu 
trwania. 
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KOSMETYKI DO AUTA, KTÓRE SPRAWDZĄ SIĘ 
RÓWNIEŻ W DOMU

RAIN-X 2w1 Czyste szyby + Wycieraczka w płynie
Czyści szybę i jednocześnie pozostawia niewidzialną powłokę 
odpychającą krople wody. Ułatwia usuwanie zabrudzeń, 
np. pozostałości po mydle. Nie pozostawia smug. Można go 
stosować do powierzchni, które mają kontakt z wodą, np. 
umywalki, glazury w kabinie prysznicowej.

SONAX XTREME Protect+Shine HYBRID NPT 
Rewelacyjny preparat, którego głównym zadaniem jest tworzenie 
powłoki “odpychającej wodę”. Dzięki takiej powłoce położonej np. 
na ściany kabiny prysznicowej czy umywalki, wysychająca woda 
nie pozostawi białych nalotów i zacieków. Nie mamy problemu 
z kamieniem, a co za tym idzie - łatwiej utrzymać powierzchnię 
w czystości.

TOALETA
ARIGEN Neutralizuje zapachy
SONAX Neutralizuje zapachy
Usuwają nieprzyjemne zapachy w toalecie, a także 
pochodzenia zwierzęcego, nikotyny itp. Zawierają 
niewielki dodatek perfum, które zapewniają 
delikatny, przyjemny i długo utrzymujący się 
zapach. Nadają się do tapicerki, siedzeń, dywanów, 
zasłon, materiałów, butów, ubrań oraz jako 
odświeżacz powietrza.

SONAX Mleczko do czyszczenia skóry
RINPEL Mleczko do skóry
Mleczko bez problemu usuwa brud, olej i tłuszcz ze 
skórzanych powierzchni, takich jak fotele, kanapy, 
krzesła. Oprócz czyszczenia, jednocześnie pielęgnuje 
skórę, odświeża kolor i zabezpiecza przed pękaniem.

CIĘŻKIE ZABRUDZENIA
SONAX GĄBKA 
CZYSZCZĄCA
Do czyszczenia plam na 
ścianach oraz usuwania 
zadrapań i zabrudzeń.

SZYBA KOMINKOWA
DIMER 4S Do mycia silnika
Bardzo skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju 
zabrudzenia szyby kominkowej. Wystarczy ją 
spryskać, odczekać chwilę, a następnie usunąć 
pozostałości za pomocą szmatki lub gąbki, 
np. SONAX GĄBKA DO USUWANIA OWADÓW.

VINET
Bardzo skutecznie czyści wszelkie powierzchnie zmywalne, np. plastikowe 
ramy okienne, blaty, glazurę. Doskonale usuwa zalegający brud, dokładnie 
czyści i odtłuszcza. Usuwa nawet najcięższe zabrudzenia, nie matowi 
plastiku i nie powoduje żółknięcia.

SONAX SX MultiStar
Produkt czyszczący z gatunku All Purpouse Cleaner (APC). 
Zawiera mikro aktywne środki powierzchniowo czynne, 
które zapewniają maksymalną siłę czyszczącą. Nadaje się 

do czyszczenia praktycznie wszystkiego: usuwania uporczywych 
plam z tapicerki, dywanów, butów materiałowych, codziennej 
pielęgnacji szkła i plastików, do tworzyw sztucznych i gumy, 
do szyb i luster, do chromu i aluminium. Usuwa kamień wodny 
z armatury łazienkowej oraz  kafelków.

Wyjątkowy
produkt

TAPICERKA SKÓRZANA

KABINA PRYSZNICOWA

ŚCIANY
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KOSMETYKI DO AUTA, KTÓRE SPRAWDZĄ SIĘ 
RÓWNIEŻ W DOMU

ZAWIASY, KŁÓDKI, ZAMKI
SONAX SX90
Smar wielofunkcyjny, który usuwa 
skrzypienie i piski w zawiasach 
drzwi, szafek, okien, piekarnika. 
Idealny do kłódek, zawiasów bram, 
furtek i drzwi garażowych. 

TAPICERKA MATERIAŁOWA
SONAX XTREME Do czyszczenia wnętrza samochodu

Produkt, który potrafi szybko i skutecznie usunąć plamy 
z kanapy, fotela, krzesła. Można nim również czyścić dywany 
i chodniki. Dodatkowo produkt pozwala pozbyć się przykrych 
zapachów, np. dymu tytoniowego lub zapachów pochodzenia 

zwierzęcego.

PRESTONE Pianka do tapicerki i dywanów 
z neutralizatorem zapachów

Nadaje się do czyszczenia różnych tkanin, którymi obite są 
meble w naszym domu. Produkt ma konsystencję pianki 

i zamontowaną szczoteczkę, co w połączeniu ułatwia 
rozprowadzanie i delikatne czyszczenie materiału. Do 

szczególnie ciężkich zabrudzeń typu kawa, czekolada, tłuszcz 
można zastosować PRESTONE Odplamiacz do tkanin w piance.

ARMATURA ŁAZIENKOWA I KUCHENNA
QUIXX Pasta do polerowania metalu
SONAX Pasta do chromu i aluminium
Idealne do chromowanych kranów, zlewów, baterii prysznicowych, 
chromowanych elementów piekarnika  czy mikrofalówki. 
Rozpuszcza brud, przywraca połysk, konserwuje.

CANDIVETRO
SONAX XTREME Płyn do mycia szyb Nano Pro 

Dokładnie myją szyby w oknach i drzwiach, lustra, 
szklane blaty. Usuwają ślady po paście do zębów, ślady 
palców, kurz, brud. Szybko odparowują i nie zostawiają 

smug. Do aplikacji należy zastosować odpowiednią 
ściereczkę, np. SONAX Mikrofibra do szyb i wnętrza, 

która nie porysuje szyby.

SZYBY, LUSTRA

MEBLE LAMINOWANE
PLAK Kokpit Matowy / Nabłyszczający

Doskonale usuwa zabrudzenia, np. ślady po palcach 
widoczne na drzwiczkach i blatach. Działa antystatycznie 

– utrudnia osadzanie się kurzu, dodatkowo nie tłuści 
czyszczonej powierzchni. Do aplikacji produktu polecamy 

użyć PLAK ściereczki suche.

TŁUSTE ZABRUDZENIA
SONAX XTREME Detailer do wnętrza
Szybko, łatwo i łagodnie usuwa zanieczyszczenia z plastiku, gumy, winylu, metalu. 
Odświeża czyszczone elementy i przywraca im naturalny wygląd. Eliminuje 
nieprzyjemne zapachy. Działa antystatycznie - zapobiega osadzaniu się kurzu. Nie 

zawiera silikonu, nie tłuści. Bezpieczny dla czyszczonych elementów. Idealny również do 
czyszczenia obudowy komputera, telewizora, elementów wykonanych ze stali INOX, do 
usuwania śladów z mydła.

Wyjątkowy
produkt
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DETAILINGOWY
Auto Detailing to biznes bardzo mocno rozwijający się na całym 
świecie. Coraz większa świadomość kierowców oraz kultura dbania 
o samochód sprawiły, że coraz częściej poszukujemy sposobów, by 
jak najdłużej cieszyć się nienagannym wyglądem naszego auta. 
Wiele osób oddaje swoje pojazdy w ręce profesjonalistów, którzy 
dzięki szkoleniom, własnemu doświadczeniu i ogromnej wiedzy 
na temat profesjonalnej pielęgnacji auta, są w stanie diametralnie 
odmienić jego wygląd. Auto Detailing to dla nich nie tylko sposób 
na biznes, ale również pewnego rodzaju styl życia oraz środowisko, 
a wraz z tym szereg określeń, nazw i specyfi czny „slang”.
Rozpoczynamy serię „Słowniczka detailingowego”, by każdy z Was 
mógł zaznajomić się z tymi bez wątpienia ciekawymi pojęciami. 

APC - All Purpose Cleaner 
Produkt czyszczący o uniwersalnym 
zastosowaniu, którego przeznacze-
niem jest usuwanie bądź rozmięk-
czanie zabrudzeń, co zdecydowanie 
ułatwia kolejne etapy czyszczenia. 
Produkty typu APC (np. SONAX SX 
Multistar) pomagają w usuwaniu trud-
nych zabrudzeń, pielęgnacji wnętrza 
(plastiki) oraz są często aplikowane 
na auto podczas mycia detailingowe-
go.

SŁOWNICZEK

Auto detailing
Zbiór czynności, których celem jest 
znacząca poprawa wyglądu pojazdu, 
inaczej znana jako profesjonalna pielę-
gnacja pojazdów. Auto detailing obej-
muje między innymi prace zewnętrzne, 
m in. mycie samochodu, polerowanie 
lakieru, zabezpieczenie lakieru, mycie 
i zabezpieczenie felg i opon, plastików, 
chromów, silnika itp. oraz czynności 
polegające na poprawie wyglądu we-
wnętrznego: odkurzanie, odplamianie 
i pranie tapicerki, pielęgnacja tapicerki 
skórzanej, elementów plastikowych, 
szyb itd. Wszystkie powyższe czynności 
wykonywane są zgodnie z szeregiem 
obowiązujących zasad.

BSD – SONA X Brilliant Shine Detailer
Produkt na bazie wosków naturalnych i składników syntetycznych, którego celem jest 
łatwe i błyskawiczne odświeżenie powierzchni lakieru, nadanie właściwości hydro-
fobowych i głębi koloru. Zawiera wyselekcjonowane związki powierzchniowo czynne 
dzięki czemu z łatwością usuwa lekkie zabrudzenia i kurz, a także odnawia wcześniejsze 
zabezpieczenia w postaci wosków czy powłok. Bardzo łatwy w obsłudze.

DAT (dimnishing abbrasive tech.)
Technologia wykorzystywana 
w pastach polerskich na bazie tlenku 
glinu (AL2O3). W procesie polero-
wania cząstki tlenku glinu połączone 
w skupiska rozpadają się na mniejsze 
i dzięki takiej charakterystyce może-
my osiągnąć w jednym procesie dwa 
cele - usunięcie dużych rys i uzyskanie 
znacznej poprawy połysku lakieru.

Dressing
Potoczna nazwa produktów zabezpie-
czających/konserwujących i popra-
wiających wygląd np. opon, plastików 
zewnętrznych czy wewnętrznych. 
Dressingi poprawiają głębię koloru 
oraz często nadają powierzchni efekt 
hydrofobowy.

Hologramy
Drobne uszkodzenia powierzchni 
lakieru. Powstają najczęściej w efekcie 
nieprawidłowej techniki polerowania 
lub są ubocznym efektem zastosowa-
nia agresywnej kombinacji podczas 
polerowania. Widoczne w postaci 
kolistych, nakładających się na siebie 
śladów, łatwe do zaobserwowania 
w silnym świetle.  Hologramy są łatwe 
do usunięcia i nie stanowią problemu dla 
doświadczonego detailera.

Korekta lakieru
Proces, w którym przez polerowanie 
lakieru nadajemy mu gładkość. Efektem 
korekty jest usunięcie rys, poprawa poły-
sku i zmniejszenie poświaty. W przypad-
ku sytemu polerskiego SONAX, korekta 
odbywa się najczęściej w dwóch etapach, 
gdzie pierwszy odpowiada za intensywne 
polerowanie (w tym usunięcie nawet 
głębokich rys) i drugi kiedy nadajemy 
powierzchni idealną połysk i gładkość.
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DETAILINGOWY
Auto Detailing to biznes bardzo mocno rozwijający się na całym 
świecie. Coraz większa świadomość kierowców oraz kultura dbania 
o samochód sprawiły, że coraz częściej poszukujemy sposobów, by 
jak najdłużej cieszyć się nienagannym wyglądem naszego auta. 
Wiele osób oddaje swoje pojazdy w ręce profesjonalistów, którzy 
dzięki szkoleniom, własnemu doświadczeniu i ogromnej wiedzy 
na temat profesjonalnej pielęgnacji auta, są w stanie diametralnie 
odmienić jego wygląd. Auto Detailing to dla nich nie tylko sposób 
na biznes, ale również pewnego rodzaju styl życia oraz środowisko, 
a wraz z tym szereg określeń, nazw i specyfi czny „slang”.
Rozpoczynamy serię „Słowniczka detailingowego”, by każdy z Was 
mógł zaznajomić się z tymi bez wątpienia ciekawymi pojęciami. 

APC - All Purpose Cleaner 
Produkt czyszczący o uniwersalnym 
zastosowaniu, którego przeznacze-
niem jest usuwanie bądź rozmięk-
czanie zabrudzeń, co zdecydowanie 
ułatwia kolejne etapy czyszczenia. 
Produkty typu APC (np. SONAX SX 
Multistar) pomagają w usuwaniu trud-
nych zabrudzeń, pielęgnacji wnętrza 
(plastiki) oraz są często aplikowane 
na auto podczas mycia detailingowe-
go.

SŁOWNICZEK

Auto detailing
Zbiór czynności, których celem jest 
znacząca poprawa wyglądu pojazdu, 
inaczej znana jako profesjonalna pielę-
gnacja pojazdów. Auto detailing obej-
muje między innymi prace zewnętrzne, 
m in. mycie samochodu, polerowanie 
lakieru, zabezpieczenie lakieru, mycie 
i zabezpieczenie felg i opon, plastików, 
chromów, silnika itp. oraz czynności 
polegające na poprawie wyglądu we-
wnętrznego: odkurzanie, odplamianie 
i pranie tapicerki, pielęgnacja tapicerki 
skórzanej, elementów plastikowych, 
szyb itd. Wszystkie powyższe czynności 
wykonywane są zgodnie z szeregiem 
obowiązujących zasad.

BSD – SONA X Brilliant Shine Detailer
Produkt na bazie wosków naturalnych i składników syntetycznych, którego celem jest 
łatwe i błyskawiczne odświeżenie powierzchni lakieru, nadanie właściwości hydro-
fobowych i głębi koloru. Zawiera wyselekcjonowane związki powierzchniowo czynne 
dzięki czemu z łatwością usuwa lekkie zabrudzenia i kurz, a także odnawia wcześniejsze 
zabezpieczenia w postaci wosków czy powłok. Bardzo łatwy w obsłudze.

DAT (dimnishing abbrasive tech.)
Technologia wykorzystywana 
w pastach polerskich na bazie tlenku 
glinu (AL2O3). W procesie polero-
wania cząstki tlenku glinu połączone 
w skupiska rozpadają się na mniejsze 
i dzięki takiej charakterystyce może-
my osiągnąć w jednym procesie dwa 
cele - usunięcie dużych rys i uzyskanie 
znacznej poprawy połysku lakieru.

Dressing
Potoczna nazwa produktów zabezpie-
czających/konserwujących i popra-
wiających wygląd np. opon, plastików 
zewnętrznych czy wewnętrznych. 
Dressingi poprawiają głębię koloru 
oraz często nadają powierzchni efekt 
hydrofobowy.

Hologramy
Drobne uszkodzenia powierzchni 
lakieru. Powstają najczęściej w efekcie 
nieprawidłowej techniki polerowania 
lub są ubocznym efektem zastosowa-
nia agresywnej kombinacji podczas 
polerowania. Widoczne w postaci 
kolistych, nakładających się na siebie 
śladów, łatwe do zaobserwowania 
w silnym świetle.  Hologramy są łatwe 
do usunięcia i nie stanowią problemu dla 
doświadczonego detailera.

Korekta lakieru
Proces, w którym przez polerowanie 
lakieru nadajemy mu gładkość. Efektem 
korekty jest usunięcie rys, poprawa poły-
sku i zmniejszenie poświaty. W przypad-
ku sytemu polerskiego SONAX, korekta 
odbywa się najczęściej w dwóch etapach, 
gdzie pierwszy odpowiada za intensywne 
polerowanie (w tym usunięcie nawet 
głębokich rys) i drugi kiedy nadajemy 
powierzchni idealną połysk i gładkość.

Ceramika
Potoczna nazwa długoterminowych 
powłok chroniących lakier, których 
podstawowym składnikiem jest dwu-
tlenek krzemu, takich jak np. SONAX 
Ceramic Coating CC36. Właściwości 
użytkowe dwutlenku krzemu są bardzo 
szerokie – można używać go zarówno 
do produkcji bardzo miękkich silikonów 
poprzez różnego rodzaju ceramikę 
użytkową, aż po syntetyczne diamenty.

Dekontaminacja
Proces kompletnego oczyszczania 
lakieru z osadów takich jak: smoły, kleje, 
opiłki metali, lotna rdza oraz z zanie-
czyszczeń atmosferycznych i przemy-
słowych. Podczas dekontaminacji używa 
się kolejno preparatów do usuwania po-
szczególnych zanieczyszczeń. Jeśli nie 
da się ich usunąć chemicznie to można 
wspomagać się glinką lub claydisc. Takie 
działanie nazywa się dekontaminacją 
mechaniczną.

Glinkowanie
Proces oczyszczania lakieru z trudnych 
do usunięcia zabrudzeń, następujący 
przeważnie po myciu detailingowym. 
Przeprowadzany jest za pomo-
cą przypominającej glinę masy lub 
claydisc. Do poprawnego wykonania 
glinkowania konieczny jest lubrykant,  
który poprawia śliskość podczas pracy. 
Glinkowanie nadaje lakierowi gładkości 
i jest zalecane przed np. polerowaniem 
lub nakładaniem wosku.

www.sonax.pl

PRODUKTY DO 
AUTO DETAILINGU
SONAX PROFILINE

Jakość
w praktyce

KOMPLEKSOWA OFERTA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PRODUKTÓW DO PROFESJONALNEJ PIELĘGNACJI POJAZDÓW

Tworzone z myślą o użytkowniku, mają na celu maksymalne ułatwienie pracy, efektywność oraz bezpieczeństwo pracy.
Używając preparatów z serii Profiline oszczędzasz swój czas i pieniądze, uzyskując żądany efekt prościej, 
skuteczniej i przyjemniej.
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POPRAW 
WIDOCZNOŚĆ
ZIMĄ
W zimowych miesiącach (od listopada do marca), 
średnia długość dnia nie przekracza ok. 10 godzin. 
Wcześnie zapadający zmrok sprawia, że kierowcy 
oraz piesi narażeni są na więcej zagrożeń na dro-
dze. Poniżej podajemy kilka przykładów co zrobić, 
by czuć się bezpieczniej.

Więcej światła na drodze 
= lepsza widoczność
Oczywistym faktem jest to, że im więcej 
światła na drodze, tym kierowca lepiej 
i dalej widzi po zmroku. Za ilość i „jakość” 
światła odpowiadają dwa elementy samo-
chodu: żarówki oraz refl ektory.

Bardzo dobrym sposobem na polep-
szenie widoczności po zmroku, jest zakup 
i montaż żarówek o zwiększonej wy-
dajności, takich jak RING Xenon130 czy 
Xenon5000. To żarówki „high performance” 
- Ring Xenon130 daje więcej światła na 
drodze (60m dłuższą wiązkę niż standardo-
wa żarówka), a Ring Xenon5000 jaśniejsze, 
zbliżone do dziennego światło.

Dzięki nim kierowca zobaczy więcej i da-
lej, wcześniej zauważy znak drogowy, znaki 
poziome, pieszych oraz zwierzęta.

Obydwie żarówki mają specjalne żarniki 
oraz są wypełnione gazem ksenonowym, 
dzięki czemu mogą produkować wię-
cej światła, bez konieczności ingerencji 
w układ elektryczny samochodu. Są w pełni 
homologowane i występują w popularnych 
rozmiarach H1, H4, H7.

Zmatowiały refl ektor 
= mniejsza ilość światła
Nawet najlepsza żarówka nie będzie 
wystarczajca, jeżeli klosz refl ektora jest 
zmatowiały lub zżółknięty. Im mniejsza 
przezroczystość, tym mniej światła emi-
towanego przez żarówkę trafi  na drogę. 
Dlatego warto kontrolować stan refl ek-
torów. Obecnie można je zregenerować 
samodzielnie przy pomocy np. zestawu 
QUIXX do polerowania refl ektorów. Znaj-
duje się w nim wszystko, co niezbędne do 
odnowienia kloszy. Dodatkowo zestaw 
zawiera uszczelniacz, który ochroni re-
fl ektory przed 
ponownym 
zmatowieniem, 
żółknięciem 
i promieniowa-
niem UV.

Widoczny pieszy 
= bezpieczny pieszy
Dbanie o bezpieczeństwo na drodze to 
również ważne zadanie dla pieszego. 
Pamiętajmy, że wysiadając z auta auto-
matycznie stajemy się pieszymi. Wiele 
wypadków po zmroku powodowanych jest 

mylnym wrażeniem pieszego, że skoro 
on widzi samochód (a raczej jego świa-
tła), to i kierowca powinien widzieć jego. 
Nic bardziej złudnego, chyba że odzież 
pieszego posiada elementy odblasko-
we – wtedy kierowca może dostrzec go 
wcześniej. Większość ubrań nie posiada 
jednak odblasków (są one domeną ubrań 
sportowych). Warto pamiętać, by za-
wsze mieć przy sobie odblask w postaci 
chociażby opaski na rękę/pasek torby/
plecak. Dodatkowo, gdy wysiadamy z auta 
na poboczu (np. podczas awarii), zawsze 
powinniśmy mieć na sobie kamizelkę 
odblaskową – nawet w dzień. Oczywiście 
w miastach czy terenach zabudowanych, 
większość kierowców bierze pod uwagę to, 
że dookoła są piesi. Jednak nawet w pozor-
nie „bezpiecznych” miejscach zalecamy 
noszenie odblasków po zmroku – może to 
uratować nam życie. 
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POPRAW 
WIDOCZNOŚĆ
ZIMĄ
W zimowych miesiącach (od listopada do marca), 
średnia długość dnia nie przekracza ok. 10 godzin. 
Wcześnie zapadający zmrok sprawia, że kierowcy 
oraz piesi narażeni są na więcej zagrożeń na dro-
dze. Poniżej podajemy kilka przykładów co zrobić, 
by czuć się bezpieczniej.

Więcej światła na drodze 
= lepsza widoczność
Oczywistym faktem jest to, że im więcej 
światła na drodze, tym kierowca lepiej 
i dalej widzi po zmroku. Za ilość i „jakość” 
światła odpowiadają dwa elementy samo-
chodu: żarówki oraz refl ektory.

Bardzo dobrym sposobem na polep-
szenie widoczności po zmroku, jest zakup 
i montaż żarówek o zwiększonej wy-
dajności, takich jak RING Xenon130 czy 
Xenon5000. To żarówki „high performance” 
- Ring Xenon130 daje więcej światła na 
drodze (60m dłuższą wiązkę niż standardo-
wa żarówka), a Ring Xenon5000 jaśniejsze, 
zbliżone do dziennego światło.

Dzięki nim kierowca zobaczy więcej i da-
lej, wcześniej zauważy znak drogowy, znaki 
poziome, pieszych oraz zwierzęta.

Obydwie żarówki mają specjalne żarniki 
oraz są wypełnione gazem ksenonowym, 
dzięki czemu mogą produkować wię-
cej światła, bez konieczności ingerencji 
w układ elektryczny samochodu. Są w pełni 
homologowane i występują w popularnych 
rozmiarach H1, H4, H7.

Zmatowiały refl ektor 
= mniejsza ilość światła
Nawet najlepsza żarówka nie będzie 
wystarczajca, jeżeli klosz refl ektora jest 
zmatowiały lub zżółknięty. Im mniejsza 
przezroczystość, tym mniej światła emi-
towanego przez żarówkę trafi  na drogę. 
Dlatego warto kontrolować stan refl ek-
torów. Obecnie można je zregenerować 
samodzielnie przy pomocy np. zestawu 
QUIXX do polerowania refl ektorów. Znaj-
duje się w nim wszystko, co niezbędne do 
odnowienia kloszy. Dodatkowo zestaw 
zawiera uszczelniacz, który ochroni re-
fl ektory przed 
ponownym 
zmatowieniem, 
żółknięciem 
i promieniowa-
niem UV.

Widoczny pieszy 
= bezpieczny pieszy
Dbanie o bezpieczeństwo na drodze to 
również ważne zadanie dla pieszego. 
Pamiętajmy, że wysiadając z auta auto-
matycznie stajemy się pieszymi. Wiele 
wypadków po zmroku powodowanych jest 

mylnym wrażeniem pieszego, że skoro 
on widzi samochód (a raczej jego świa-
tła), to i kierowca powinien widzieć jego. 
Nic bardziej złudnego, chyba że odzież 
pieszego posiada elementy odblasko-
we – wtedy kierowca może dostrzec go 
wcześniej. Większość ubrań nie posiada 
jednak odblasków (są one domeną ubrań 
sportowych). Warto pamiętać, by za-
wsze mieć przy sobie odblask w postaci 
chociażby opaski na rękę/pasek torby/
plecak. Dodatkowo, gdy wysiadamy z auta 
na poboczu (np. podczas awarii), zawsze 
powinniśmy mieć na sobie kamizelkę 
odblaskową – nawet w dzień. Oczywiście 
w miastach czy terenach zabudowanych, 
większość kierowców bierze pod uwagę to, 
że dookoła są piesi. Jednak nawet w pozor-
nie „bezpiecznych” miejscach zalecamy 
noszenie odblasków po zmroku – może to 
uratować nam życie. 
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