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Artikelnr.

Product

Foto

Inhoud

Verpakking

Omschrijving

Advies Verkoopprijs
(incl.) BTW

1010

Multireiniger

500 ml

Verstuiver

Zeer effectieve interieurreiniger voor het
verwijderen van allerlei vlekken. Kan gebruikt
worden voor zowel stof, leder en kunststof. Laat geen
vlekken achter.

1008

Insectenreiniger

500 ml

Verstuiver

Verwijderd moeiteloos alle insecten! Zeer hoog
oplossend vermogen van alle insecten.

1007

Glasreiniger

500 ml

Verstuiver

Verwijderd moeiteloos vet, nicotine aanslag, en alle
andere vervuiling van de ramen en streept niet. Deze
reiniger is op basis van alcohol.

€ 9,95

1009

Kunststofbeschermer

500 ml

Verstuiver

Maakt verkleurt kunststof weer als nieuw. Geschikt
voor alle kunststof delen zoals motorruimte,wielkasten,
enz. Enkel opsprayen en op laten drogen. (Droogt
mat/glanzend op) Siliconen vrij.

€ 14,95

€ 12,50

€ 12,95

1015

Velgenreiniger

500 ml

Verstuiver

Meest effectieve (zuurvrije) velgenreiniger op de
markt! Zeer hoog oplossend vermogen. Één van de
meest verkochte producten uit onze lijn.

€ 12,50

3005

Velgenreiniger

2,5 liter

Kan

Meest effectieve (zuurvrije) velgenreiniger op de
markt! Zeer hoog oplossend vermogen. Één van de
meest verkochte producten uit onze lijn.

€ 24,95

3006

Velgenreiniger

5 liter

Kan

Meest effectieve (zuurvrije) velgenreiniger op de
markt. Zeer hoog oplossend vermogen. Één van de
meest verkochte producten uit onze lijn.

€ 39,95

2009

Shampoo

500 ml

Flacon

Neutrale goed schuimende shampoo voor het
wassen van de auto. Drie dopjes op acht liter is
voldoende. Ook te gebruiken voor aanzuigsystemen
zoals een hogedruk reiniger.

€ 9,95

3001

Shampoo

2,5 liter

Kan

Neutrale goed schuimende shampoo voor het
wassen van de auto. Ook te gebruiken voor
aanzuigsystemen zoals een hogedruk reiniger.

€ 22,95

3002

Shampoo

5 liter

Kan

Neutrale goed schuimende shampoo voor het
wassen van de auto. Ook te gebruiken voor
aanzuigsystemen zoals een hogedrukreiniger.

€ 39,95

2010

Shampoo Conditioner

500 ml

Flacon

Shampoo die de glans verhoogt en een mooi
waterafstotend laagje op de lak brengt
(conditioneert). Zuinig in gebruik.

€ 12,95

3003

Shampoo Conditioner

2,5 liter

Kan

Shampoo die de glans verhoogt en een mooi
waterafstotend laagje op de lak brengt
(conditioneert). Zuinig in gebruik.

€ 32,95

3004

Shampoo Conditioner

5 liter

Kan

Shampoo die de glans verhoogt en een mooi
waterafstotend laagje op de lak brengt
(conditioneert). Zuinig in gebruik.

€ 55,95

1013

Supershiner

500 ml

Verstuiver

Geeft glans en een sterk waterafstotende toplaag.
Door de Hydrophobic Polimeren techniek werkt het tot
wel 4 maanden lang. Makkelijk en snel te verwerken.

€ 16,95

Een makkelijke en snelle manier om een auto te
finishen. Laat een dunne waxlaag achter en
verwijderd vette vingerafdrukken. Ideaal voor
showroomauto's en afleveringen van nieuwe auto's ipv
wax. Laat geen vette vegen achter.

€ 13,95

Voor een snelle en makkelijke waxbehandeling
tijdens het wassen. Laat de lak glanzen en maakt
hem extreem waterafstotend. Erg zuinig in gebruik.

€ 13,95

1012

Showroomfinish

500 ml

Verstuiver

2001

Aquawax

250 ml

Flacon

Voor een snelle en makkelijke waxbehandeling
tijdens het wassen. Laat de lak glanzen en maakt
hem extreem waterafstotend. Erg zuinig in gebruik.

€ 19,95

Verstuiver

Voor het verwijderen van (hardnekkige) vlekken in
stoffen bekleding, matten en hemels.

€ 12,95

500 ml

Verstuiver

Voor een beschermlaag op stoffen bekleding tegen
het indringen van vlekken en vocht. Ook zeer
geschikt voor het beschermen van cabrioletdaken.

€ 17,95

1001

Autofresh

50 ml

Verstuiver

Geeft een langdurige en frisse geur. Een zeer
geconcentreerde frisse geur die erg lang blijft hangen,
makkelijk om mee te nemen of in de auto te bewaren
door kleine afmeting.

€ 6,95

1002

Autofresh

250 ml

Verstuiver

Geeft een langdurige en frisse geur. Een zeer
geconcentreerde frisse geur die erg lang blijft hangen.

€ 16,95

Verstuiver

Reinigen van hardnekkig vuil op caravans en
campers. Uitermate geschikt voor het verwijderen van
zwarte strepen, groene aanslag en allerlei moeilijk te
verwijderen vuil.

€ 12,95

2002

Aquawax

500 ml

Flacon

1004

Bekledingreiniger

500 ml

1003

Bekledingbeschermer

1005

Caravanreiniger

500 ml

1006

Enginecleaner

500 ml

Verstuiver

Ontvet motorruimte, machines en onderdelen.
Sterke reiniger tegen sterk vervuilde oppervlakken.
Enkel gebruiken op koude motoren ter voorkomen van
dampen.

nog niet leverbaar

nog niet leverbaar

1014

Teerverwijderaar

500 ml

Verstuiver

Om teer en lijmresten te verwijderen. Met een
zachte doek aanbrengen, in laten trekken en met een
zachte doek vervuiling verwijderen. Indien nodig deze
handeling herhalen.

1011

Ruitenontdooier

500 ml

Verstuiver

Voor het ijsvrij maken van de ramen. (Zeer snel
werkend) Tast de rubbers en ruitenwissers niet aan en
voorkomt herbevriezing van de ruiten.

€ 5,95

2003

Bandenglans

250 ml

Flacon

Voor het diepzwart maken van de banden. Lang
werkende dikke gel die in de band trekt en een mooie
zijdeglans achter laat. Zeer zuinig in gebruik.

€ 14,95

Dit bandensponsje wordt gebruikt om de
bandengel op de band aan te brengen. Het sponsje
is veel steviger dan een gewoon sponsje zodat hij veel
langer mee gaat! En door zijn scherpe hoeken kun je
heel precies de gel aanbrengen.

€ 1,95

Geeft oorspronkelijke kleur aan het kunststof terug
(gel). Maakt het kunststof weer donker en geeft glans.
Siliconen vrij.

€ 12,95

4044

Bandensponsje

1 stuk

2005

Kunststofglans

250 ml

Flacon

2004

Carnaubawax

250 ml

Flacon

Wax verrijkt met Carnauba die een uitzonderlijke
glans en diepere kleur geeft aan elk soort lak. Zeer
makkelijk te verwerken.

€ 13,95

2006

Leathercleaner

250 ml

Flacon

Voor het reinigen van leder. Vloeibare ph-neutrale
reiniger om leder te reinigen.

€ 17,95

€ 22,50

2007

Leatherprotector

250 ml

Flacon

Voor een beschermende toplaag op leder. Deze
zeer goede beschermer houdt vervuiling en vocht
tegen om in het leder te dringen. Laat geen glans of
gladheid achter op het leder.

2008

Leatherrevive

250 ml

Flacon

Deze uiterst geavanceerde crème zorgt ervoor dat
het leder echt wordt gevoed. Het vitaliseert (voedt)
het leder zodat het weer mooi en prettig aanvoelt.
Ideaal voor droog en krakend leder.

€ 23,95

Flacon

Speciale ledercrème op kleur gemaakt voor het
bijkleuren van uw lederen interieur. Een voedende
crème met de kleur verf van uw interieur zodat er geen
kleurverschil ontstaat. Neem hiervoor contact op met
BeneluxCarCosmetics.

€ 45,00

Verpakking

Interieur spons met schurende werking. Door zijn
schurende werking verwijderd hij elke hardnekkige
vervuiling op alle oppervlakken. (pas wel op met
gespoten oppervakken zoals kunststof en ZEKER met
leder!) ZACHTJES drukken!

€ 3,50

2013

4007

Color Make Up

Power Spons

100 ml

2 stuks

4009

4037

Spons

Microvezel Spons

1 stuk

1 stuk

4013

Washandschoen

1 stuk

4012

Wasemmer

1 stuk

4016

Zeem

1 stuk

4002

Droogdoek

1 stuk

Verpakking

Grote, dikke spons voor het wassen van de auto.

€ 3,95

Verpakking

Super zachte microvezel spons voor het wassen
van de wagen. Deze spons is net als de microvezel
washandschoen super zacht voor de lak en maakt
absoluut geen krassen!

€ 5,95

Verpakking

Zeer zachte, dikke microvezel washandschoen
voor het krasvrij wassen van de auto. Kan niet van
de pols vallen door manchet. Met deze
washandschoen voel je elk randje en kantje van het
voertuig.

€ 11,95

Wasemmer om krassen te voorkomen. Zeer sterke
wasemmer met speciaal rooster op de bodem om de
vervuiling beneden te houden. (Zeer effectief en
duurzaam!)

€ 34,95

Koker

Verpakking

Zachte zeem met zeer hoog wateropnemend
vermogen. Eén keer wrijven is meteen droog.

Grote droog handdoek van dik microvezel.
Uitermate geschikt om zeer snel en zonder krassen uw
auto te drogen. Erg dik en zacht waardoor hij veel
vocht op kan nemen. Formaat 70x80 cm

€ 9,95

€ 19,95

4015

4010

4036

4011

4008

4038

Aqua Blade

Velgenborstel

Velgenborstel klein

Velgen/Interieur kwast

Microvezeldoek

Microvezeldoek
Naadloos

1 stuk

Deze Aqua Blade is een perfect hulpmiddel om
grote oppervlakten te drogen zoals grote wagens,
caravan/campers, enz. Door het gepatenteerde
rubber "schraapt'' hij snel grote hoeveelheden water
van het oppervlak zonder te krassen.

€ 24,95

1 stuk

De meest makkelijke en duurzaamste velgenborstel
op de markt. Ideale velgenborstel om ook perfect de
binnenkant te kunnen reinigen zonder iets te
beschadigen.(bestendig tegen alle soorten reinigers)

€ 29,95

1 stuk

Zelfde makkelijke en goede velgenborstel als zijn
grote broer alleen dan een maatje kleiner. Ideale
velgenborstel om ook perfect de binnenkant te kunnen
reinigen zonder iets te beschadigen.(bestendig tegen
alle soorten reinigers)

€ 18,75

1 stuk

Om de buitenkant en moeilijk bereikbare delen van
de velg te reinigen. (Bestendig tegen alle
reinigers,geheel van kunststof tegen beschadigen v\d
velg) Ook te gebruiken als interieurkwast voor alle
hoekjes en randjes stof vrij te maken.

€ 3,95

1 stuk

Doek

Professionele microvezeldoek. Deze super zachte
microvezeldoek heeft aan beide zijden zeer hoge
vezels en is rondom afgestikt. Uitermate geschikt voor
het uitpoetsen van wax of showroomfinish.

€ 7,95

Doek

Professionele microvezeldoek (naadloos) Deze
super zachte microvezeldoek heeft aan één zeide
lange vezels en aan de ander korte vezels en heeft
geen afsikrand (naadloos) Uitermate geschikt voor het
uitpoetsen van wax of showroomfinish.

€ 4,95

1 stuk

4004

Glasdoek Professioneel

1 stuk

Doek

Speciale glasdoek (Duitse kwaliteit) die zeer snel en
gemakkelijk alle glazen oppervlakken streeploos
reinigt. Geen enkele andere glasdoek is met deze te
vergelijken. Wordt door veel professionele bedrijven
gebruikt!

€ 16,95

€ 11,95

4019

Glasdoek Consument

1 stuk

Verpakking

Semi professionele glasdoek. Deze glasdoek is uw
grote vriend bij het oppoetsen van de ruiten. Neemt
perfect af en laat geen strepen na. Na de professionele
glasdoek van ons is dit het beste wat je voor de ruiten
kunt hebben.

4005

Interieur Handschoen

1 stuk

Verpakking

Ideaal bij het reinigen van het interieur. Valt niet van
de hand door de manchet aan de pols. Gemaakt van
microvezel.

€ 4,95

Set

Helderzicht is een professionele glascoating die de
ruiten van uw auto beschermt. Maakt zeer
waterafstotend, insecten makkelijker te verwijderen,
minder ijsaanhechting. Deze glascoating hecht zich
permanent op uw ruit dus zeer duurzaam!

€ 69,95

1 stuk

Deze harde klei is perfect voor het verwijderen van
lastig te verwijderen vervuiling op de lak. Hij pakt
veel makkelijker de vervuiling van de lak dan de
meeste (zachte) kleisoorten.
Advies is om na het
kleien te polijsten.

€ 19,95

Set

Klei (Gom) om vervuiling van de lak te halen die bij
het wassen niet wordt verwijderd. Set bestaande uit
klei, opbergdoosje en klei vloeistof om de klei te laten
glijden over de lak.

€ 24,95

4003

4045

4014

Glascoating

Harde klei

Kleiset

3 x 50 ml.

Verpakking

1016

4001

Klei (GOM) vloeistof

Airco reiniger

500 ml

1 stuk

Verstuiver

Deze vloeistof is speciaal ontwikkeld voor de klei
te laten glijden over de lak. Het geeft een dun
filmlaagje tussen klei en lak zodat de klei niet stropt.
De vloeistof wordt ook gebruikt bij het polijsten om stof
in te kapselen.

€ 12,50

Spuitbus

Behandeling om het aircosysteem te reinigen en te
desinfecteren. Auto starten, op recirculeren zetten
met airco aan. Met één druk de knop vastzetten en
helemaal leeg laten spuiten. Auto zo 15 min laten
draaien.

€ 17,95

€ 22,95

4024

Glass Master

Set

Verpakking

Met deze Glass Master kunt u op moeilijk
bereikbare plaatsen het glas toch goed reinigen.
Door zijn in een punt gevormde en scharnierende kop
kan hij in de kleinste hoekjes van de voor en achterruit
van uw auto komen. Incl. 3 overtrekjes.

4026

Glass Master Bonnet

1 stuk

Verpakking

Losse Bonnet voor op de Glasmaster. Juiste
formaat microvezel bonnet.

2011

2014

Glas polijst middel

Polijstpasta
Diamond Cut Pro

100 ml

500 ml

€ 4,00

Flacon

Speciaal glas polijstmiddel met een hele fijne
kwartsoplossing om (auto) ruiten te ontdoen van
serieuze vervuiling zoals kalk vlekken, zure regen
aanslag, industriële vervuiling, enz. Maakt geen
krassen.

€ 12,50

Flacon

DIAMOND CUT PRO Polijstpasta voor de
professionele gebruiker. Deze polijstpasta heeft de
volgende eigenschappen: Zeer hoge slijpgraad, Steeds
fijner wordende korrel dus betere finishing, Bijna geen
poedervorming! (Uniek bij zware compound)

€ 26,50

2015

2016

Polijstpasta
Medium Cut Pro

500 ml

Polijstpasta
Finishing Cut Pro

500 ml

Flacon

MEDIUM CUT PRO Polijstpasta voor de
professionele gebruiker. Deze polijstpasta heeft de
volgende eigenschappen: Medium hoge
slijpgraad,Steeds fijner wordende korrel dus betere
finishing. Gebruiken na de DIAMOND CUT.

€ 24,95

Flacon

FINISHING CUT PRO Polijstpasta voor de
professionele gebruiker. Dit is een zeer fijne
polijstpasta die je gebruik als laatste polijstgang.
Perfect voor het verwijderen van hele fijne krasjes en
SWIRLS.

€ 24,95

Deze All Metal Polish laat alle metalen zoals
chroom, alumiium, koper, etc. glanzen als nooit
tevoren. Het verwijderd met gemak alle aanslag en
laat een glanzende beschermlaag achter.

€ 17,95

4006

All Metal Polish

1 stuk

potje

4027

Steunschijf 125 mm

1 stuk

Verpakking

Steunschijf met standaard 14 mm aansluiting voor
polijstmachine. Diameter van 125 mm voor 150 mm
polijstschijven. Steunschijf heeft een dunne foamlaag
tussen de plaat en klitteband.

€ 14,95

Verpakking

Lamswolle polijstschijf voor het verwijderen van
de meest hardnekkige lakdefecten en diepen
krassen. Uitermate geschikt voor harde lakken. Het
beste te gebruiken met Diamond Cut Pro.

€ 19,95

Verpakking

Heavy Cut foame polijstschijf voor het verwijderen
van middelzware lakdefecten en krassen. Te
gebruiken na de lamswol met Medium Cut Pro
polijstpasta.

€ 13,95

4028

Polijstschijf (wol)
mm

150

4029

Polijstschijf geel (Heavy
Cut)

1 stuk

1 stuk

4030

Polijstschijf oranje
(Medium Cut)

4031

Polijstschijf zwart
(Finishing Cut)

4041

4043

4020

4021

Afplaktape 38 mm

Borstel voor het reinigen
van bekleding

Sprayer leeg 500 ml

Sprayer leeg 1 Liter

1 stuk

1 stuk

Verpakking

Medium Cut Foame polijstschijf voor het
verwijderen van lichte tot middelzware lakdefecten
en krassen. Te gebruiken na de Heavy Cut schijf in
combinatie met Medium Cut of Finishing Cut
Polijstpasta.

€ 13,95

Verpakking

Finishing Cut Foame polijstschijf voor het
verwijderen van lichte lakdefecten,krasjes en
swilrs. Te gebruiken met Finishing Cut Pro
polijstpasta.

€ 13,95

1 stuk

Professionele afplaktape voor het afplakken van o.a.
kunststof, rubber en emblemen die tijdens het polijsten
niet geraakt of vies mogen worden. Deze tape is zeer
geschikt hiervoor omdat hij goed plakt maar geen
lijmresten achter laat met verwijderen ervan.

€ 3,50

1 stuk

Deze borstel wordt gebruikt voor het verwijderen
van hardnekkige vlekken uit: bekleding, matten,
diepen porien van het leder of kunststof,
cabrioletdaken. Gebruik in combinatie met water en
onze Multi of Interieurreiniger.

€ 4,95

1 stuk

Duurzame 0,5 liter sprayer met instelbare
vernevelaar. Deze sprayer is kwalitatief zeer goed en
heeft een maatverdeling tot 500 ml. op de zijkant van
de fles. Te gebruiken voor alle soorten reinigers
behalve ontvetters (oplosmiddelen).

€ 7,50

1 stuk

Duurzame 1 liter sprayer met instelbare
CHEMISCHE vernevelaar. Deze sprayer is oersterk
en perfect te gebruiken voor bv. VELGENREINIGER of
ONTVETTER. Door zijn chemische kop is hij bestand
tegen alle soorten reinigers en oplosmiddelen!

€ 14,95

4032

Schuim Pomp

1 stuk

Deze (hand) drukpomp met een inhoud van 1,5 liter
geeft een mooie rijke DROGE schuim die zeer goed
blijft plakken aan het oppervlak! Voor het
inschuimen van vuile delen zonder een dure
schuiminstallatie te gebruiken.

€ 29,95

