
produkt opis produktu

137910299 tuba 150ml 10 8  9,99 zł  79,92 zł 

128230599 spray 500ml 8 8  15,99 zł  127,92 zł 

111920599 atomizer 500ml 8 8  9,99 zł  79,92 zł 

136920599 atomizer 500ml 8 8  9,99 zł  79,92 zł 

117102099 20 40  2,69 zł  107,60 zł 

118010299 tuba 150ml 10 8  9,99 zł  79,92 zł 

127120599 atomizer 500ml 8 8  9,99 zł  79,92 zł 

129810299 tuba 150ml 10 8  9,99 zł  79,92 zł 

128330599 spray 500ml 12 12  18,99 zł  227,88 zł 

141004099 Ściereczka do czyszczenia i polerowania rolka 40 szt. 4 8  6,65 zł  53,20 zł 

 996,12 zł 

Oferta handlowa - linia MOTO 
CARE

MOTOCare - kosmetyki motocyklowe
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MOTOCare DO 
CHROMU

I ALUMINIUM 

Czyści i poleruje chrom, aluminium, miedź, brąz i
inne nielakierowane metale. Usuwa rdzę, patynę i
naloty. Zawarte w niej komponenty wytwarzają
niewidoczną powłokę ochronną

MOTOCare DO 
CZYSZCZENIA 
ŁAŃCUCHA 

Preparat do czyszczenia i odtłuszczania łańcuchów
motocyklowych. Usuwa smary, pył hamulcowy, pozostałości
olejów. Nie pozostawia osadów i nalotów. Bezpieczny – bez
rozpuszczalników chlorowych, silikonu i acetonu.
360º działanie - produkt wyposaŜono w specjalny rozpylacz i
zawór kulowy. Zapewnia to działanie produktu w kaŜdej pozycji
- nawet przy trudno dostępnych elementach.

MOTOCare DO 
CZYSZCZENIA 
MOTOCYKLA 

Ten specjalny niepieniący środek przeznaczony
jest do czyszczenia motocykli, Fuadów i
skuterów. Usuwa pozostałości po owadach,
kurz, błoto oraz tłuste zanieczyszczenia. Do
czyszczenia całego motocykla, w tym
elementów plastikowych, metalowych i
lakierowanych. Zawiera filtr UV, który
zapobiega płowieniu.

MOTOCare PŁYN 
DO USUWANIA 

OWADÓW

Usuwa owady z owiewek, szyb, lusterek i
świateł. Zawiera aktywne detergenty
zmiękczające pozostałości po insektach.
Pozostawia powłokę, która chroni przed
szybkim ponownym zabrudzeniem oraz ułatwia
kolejne czyszczenie. Bezpieczny dla lakieru i
elementów z tworzyw sztucznych, a takŜe dla
reflektorów wykonanych z poliwęglanów
(świateł ksenonowych

MOTOCare 
chusteczki do 

szybek kasków 

Zestaw 2 chusteczek do
kompleksowego czyszczenia
wizjera i skorupy kasku.
Mokra – szybko i skutecznie
usuwa brud, owady i sadzę.
Czyści nie zarysowując. I nie
pozostawiając smug i śladów
ograniczających widoczność.
MoŜna teŜ stosować do czyszczenia reflektorów, szyb motocyklowych oraz lusterek.
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MOTOCare środek 
do skóry

Skuteczny i przyjazny preparat stworzony na bazie
lanoliny i naturalnego wosku pszczelego.
Doskonale czyści powierzchniowe zabrudzenia. Zawiera
lanolinę, która wygładza i delikatnie nawilŜa skórę.
Zabezpiecza przed wysychaniem i pękaniem skóry.
Naturalny wosk pszczeli łagodnie impregnuje i
konserwuje czyszczoną skórę. Zawiera filtr UV.

MOTOCare środek 
do felg 

motocyklowych

Usuwa z felg zabrudzenia takie jak: pył hamulcowy,
resztki olejów i smarów, zabrudzenia drogowe.
Wytwarza szczelną warstwę zabezpieczającą felgi
przed szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych. Dzięki temu felgi odzyskują swój
dawny wygląd.

MOTOCare wosk 
do motocykli

Najwyższej jakości wosk do nabłyszczania i
konserwacji motocykla. Zabezpiecza lakier przed
negatywnym wpływem czynników atmosferycznych.
Zawiera filtr UV. Idealny do zabezpieczania
powierzchni metalowych i plastikowych osłon. Nie
pozostawia smug.

MOTOCare smar 
do łańcucha

Smar przeznaczony do łańcuchów motocyklowych
oraz quadowych typu O-Ring, X-Ring oraz
zwykłych. Idealnie dociera do wszystkich
elementów łańcucha, pozostawiając
odporną na korozję i wodę powłokę. Dzięki
doskonałej przyczepności smar pozostaje na
łańcuchu nawet przy wysokich prędkościach.
Wzmocniona przyczepność pozwala na długotrwałą
eksploatację łańcuchów napędowych i poprzez
redukcję tarcia wydłuża żywotność łańcucha.

Ściereczka do 
czyszczenia i 
polerowania 

linia MotoCare w całości dostępna od 01.03.2015r.
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