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PRORANGE

Koncept ve čtyřech částech

PRORANGE je kompletní řešení autokosmetiky. Obsahuje vše, co 
můžete udělat pro svůj úspěch u zákazníků. Široký sortiment. Kvalitní 
školení. Podpora a marketing ve formě propagačních materiálů i 
oblečení. To vše s cílem zajištění toho, aby Vaše služby byly 
úspěšným podnikáním.

Více příležitostí na více úrovních

PRORANGE je víc, než samotné výrobky. PRORANGE Vám pomůže 
chytit prodejní příležitosti, které nabízí autokosmetika. Pokud máte k 
dispozici vhodné prostory, můžete vydělat víc, než si většina lidí 
myslí. Pro příklad. Kolik lidí ví, že správným ošetřením laku lze zvýšit 
prodejní hodnotu nového i staršího auta? Dalším faktorem je i přímý 
kontakt zákazníka s detailerem, který provádí ošetření, protože ten 
je nejčastěji vnímaný, jako ten nejdůvěryhodnější. Každý nejraději 
kupuje od profesionála. Nebo ne? 

PRORANGE je synonymem pro ucelený systém ošetření. A systém  
znamená účinnost. A účinnost větší úspěch a zisk. 

Náš systém je rozdělen do šesti částí: prohlídka, umytí a vyčištění, 
detailnig interiéru, detailing exteriéru, speciální detailing, výstupní 
kontrola.

Děláte to samé pro svůj úspěch?

Dovoz a distribuce:
CHEMIATEC s.r.o, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3   www.chemiatec.cz
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ČIŠTĚNÍ

296PMS 290

 Základem všeho je pečlivá příprava. Náš široký a vysoce 
efektivní sortiment výrobku zajistí tu nejlepší přípravu pro 

detailing interiéru i exteriéru.
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ČIŠTĚNÍ

Tar Solv 71w

43710025   25 l

43710200   200 l

Clean Solv 07w

43070025   25 l

43070200   200 l

Active Wash 05w

43050025   5 l

43050200   25 l

Auto Wash 48w

43480005   5 l

43480025   25 l

43480200   200 l

43481000   1000 l

Pro Wash 96w

43960025   25 l

43960200   200 l

43961000   1000 l

Easy Wash 86w

43860005   5 l

43860025   25 l

43860200   200 l

43861000   1000 l

Microl 648w

43880005   5 l

43880025   25 l

43880200   200 l

43881000   1000 l

MYTÍ MOTORŮ
3 kroky pro motor beze skvrn.

Odmašťovač za studena na petrolejové bázi pro 
odstraňování mazacích tuků, olejových usazenin, 
asfaltu, posypové soli apod. Může být použitý i na 
mokrém povrchu a je připravený i pro drsné 
severské  zimní podmínky.

Plně vodou ředitelný odmašťovač a mycí přípravek 
pro vysokotlaké čištění exteriéru nákladních a 
osobních vozidel. Snadno odstraňuje provozní 
nečistoty, saze a smog ze starých i nových vozidel.

Rychle účinný čistící přípravek pro vysokotlaké mytí. 
Účinně a přitom šetrně rozpouští dopravní nečistoty 
a nánosy usazenin. Je vhodný zejména pro mytí 
choulostivých lakovaných a kovových povrchů. 
Zanechává jemný lesk.

Nízkozápachový odmašťovač za studena na 
petrolejové bázi pro použití v automobilovém a 
strojírenském průmyslu. Odstraňuje mazací tuky, 
olejové usazeniny, asfalt, posypové soli apod. Na 
suché povrchy.

Odstraňovač vosků speciálně vyvinutý pro snadné 
odstranění přepravních vosků z nových vozidel. Má 
vysokou čistící sílu a schopnost rychle odstraňovat 
polymerové vosky na vodní bázi.

Mikroemulzní odmašťovač pro mytí vozidel a 
průmyslové odmašťování. Je excelentní při 
vysokotlakém čištění a jako předčištění v 
automatických mycích linkách. Připravený pro drsné 
severské zimní počasí.

Foto
v přípravě

INSTRUKTÁŽNÍ
VIDEO

Extra silný a universální autošampon pro mytí 
vozidel a průmyslové čištění. Je excelentní při 
vysokotlakém čištění a jako předčištění v 
automatických mycích linkách. Rychle odstraňuje 
dopravní nečistoty a další špínu.

Dovoz a distribuce:
CHEMIATEC s.r.o, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3   www.chemiatec.cz
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Rail Clean 61w

43610025   5 l

43610200   25 l

Wax Shampoo 45w

43450005   5 l

43450025   25 l

43450200   200 l

Car Shampoo 89w

43890005   5 l

43890025   25 l

43890200   200 l

Wheel Wash 46w

43460005   5l

43460025   25 l

43460200   200 l

Alu Clean 91w

43910005   5 l

43910025   25 l

Rail Clean 61w

43610005   5 l

Hydro Wax 31w

43310001   1 l

 

Pro alkalické produkty

72640 1 ks

Pro ropné produkty

72641 1 ks

Vysoce výkonný čistič plastových krytů kol, disků z 
lakovaného hliníku a ocelových disků. Také je 
vynikající na prostor okolo pantů dveří a další těžko 
přístupná místa, kde je potřeba odstranit i silné 
vrstvy mastnot a nečistot, zbytky posypové soli, 
nebo prachu z brzd.

Mirně tixotropní mycí prostředek na kolejová vozidla 
a dopravní zařízení. Odstraňuje oxidy železa, lehčí 
usazeniny, rez, zbytky oxidace, vodní kámen a pod.

Vysoce lesklá ochrana s výbornou odolností a 
možností aplikace na mokrý povrch hned po mytí. 
Je především vynikající na nová, nebo často mytá 
vozidla. Vytváří brilantní lesk na všech vnějších 
plochách vozu.

Výkonný čistící přípravek na lakovaný hliník a ocelové 
disky kol. Je vynikající i na mytí plastových krytů kol. 
dstraňuje oxidy kovů, menší koroze,  brzdový prach i 
provozní mastnoty.

Jemný autošampon, který překvapivě dobře 
odstraňuje  mastné provozní nečistoty. Na povrchu 
vytváří vysoce lesklý ochranný voskový film a 
vyznačuje se i špičkovým vododpudivým efektem při 
oplachování.

Čerpadlo na chemikálie 
poháněné stlačeným 
vzduchem 650-EPDM

Čerpadlo na chemikálie 
poháněné stlačeným 
vzduchem 650-VITON

Mirně tixotropní mycí prostředek na kolejová vozidla 
a dopravní zařízení. Odstraňuje oxidy železa, lehčí 
usazeniny, rez, zbytky oxidace, vodní kámen a pod.

Vysoce pěnivý šampon pro efektivní mytí osobních 
aut, karavanů, motocyklů atd. Odstraňuje mastné 
dopravní nečistoty a zanechává čistý lesklý povrch.

Dovoz a distribuce:
CHEMIATEC s.r.o, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3   www.chemiatec.cz

ČIŠTĚNÍ
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Wheel Brush

Čistící kartáč na disky kol

70061 1 ks

Mycí houba, Jumbo

Velká mycí houba

71910 1 ks

Mycí houba

Vlnitá jemná mycí houba, 20x16x5 cm 

71131 2 ks

Postřikovač Mesto Primer 5L 
Viton

73522 1 ks

Jumbo Rozprašovač 0,9 L

Ruční rozprašovač

71220 1 ks ks/karton: 10

Postřikovač 1,5 L Alkaline

Postřikovač pro produkty na alkalické bázi

73305 1 ks

Postřikovač Gloria 10 L

73535 1 ks

Postřikovač 20 L

73360 1 ks

Postřikovač Perla Plus 5L

Postřikovač pro alkalické a kyselé přípravky

73848 1 ks

Postřikovač s kovovými částmi pro přípravky na 
ropné bázi

Plastový postřikovač pro přípravky na alkalické a 
ropné bázi

Postřikovač z nerezové oceli pro přípravky na disky 
kol

Dovoz a distribuce:
CHEMIATEC s.r.o, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3   www.chemiatec.cz

ČIŠTĚNÍ
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Drying Machine Boier 73

Ždímačka na jelenice

72100 1 ks

Mat Clip

Klips na zeď pro snadné pověšení autokoberců

70121 1 ks

Adapter Trisure

Adaptér na pumpu pro kanystry

71190 1 ks

Jelenice

Přírodní jelenice, 70x46 cm

71900 1 ks

Jelenice

Syntetická jelenice, 54x65 cm

71800 1 ks

Jelenice

Syntetická jelenice, 87x57 cm

71700 1 ks

Mycí houba

Mycí houba se šamponem.

71590 60 ks

Mycí houba

Mycí houba bez šamponu.

71610 96 ks

Drying Scraper, 350 Mm

Silikonová stěrka

71552 1 ks ks/karton: 6

Dovoz a distribuce:
CHEMIATEC s.r.o, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3   www.chemiatec.cz

ČIŠTĚNÍ
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WASHBAY

Pumpa na alkálie a kyseliny

73102 1 ks

Stojan na kanystry

Sklápěcí stojan na kanystry 25 L

73423 1 ks

Kohout

Kohout pro 25 litrové kanystry

70505 1 ks

Pumpa pro odmašťovače

73101 1 ks

Adapter Mauser

Adaptér pro pumpu na kanystry

71200 1 ks

Ruční pumpa

73090 1 ks

Kombinovaný kohout

Kohout pro 25 litrové a 5 litrové kanystry

70510 1 ks

INSTRUKTÁŽNÍ

VIDEO

MYTÍ AUT

Pro efektivní mytí

exteriérů vozidel

Ruční pumpa pro přípravky na alkalické i kyselé bázi 
a kapaliny do ostřikovačů skel.

Plastová ruční pumpa pro kapaliny do ostřikovačů 
skel, ropné a lehce alkalické produkty

Ruční pumpa pro přípravky na alkalické i ropné bázi 
a kapaliny do ostřikovačů skel.

Dovoz a distribuce:
CHEMIATEC s.r.o, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3   www.chemiatec.cz

ČIŠTĚNÍ



DETAILING INTERIÉRŮ

Interiér vozu je pravděpodobně nejtypičtější 
oblast, kde se dá ztratit při čištění a 

ošetřování asi nejvíce pracovního času 
nesprávným a nesystematickým postupem. 
Ukážeme Vám, jak rozdělit prostor do pěti 
pracovních zón ve kterých má každá z nich 
svůj pracovní postup. Například čištění skel 
má dva kroky, které zabezpečí ten nejlepší 

výsledek.

Dovoz a distribuce:
CHEMIATEC s.r.o, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3   www.chemiatec.cz
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DETAILING INTERIÉRŮ

Interior Cleaner 40i

43400005   5 l

43400025   25 l

Herofix Cleaner 49i

43490001   1 l

Window Shine 42i

43420005   5 l

43420025   25 l

Crystal Shine 44i

43440005   5 l

43440025   25 l

Glass Shine 43i

43430005   5 l

Universal Finish 63i

43630005   5 l

43630025   25 l

Quick Finish 79i

43790005   5 l

43790025   25 l

43790200   200 l

Čištění textílií

INSTRUKTÁŽNÍ  
VIDEO

Kombinace čističe a odstraňovače skvrn s velkou 
čistící sílou určenou pro interiéry vozidel. Má 
hloubkový efekt, odstraňuje zažrané nečistoty, 
zbytky jídel a nápojů apod. Vynikající na textílie, vinyl, 
plastové díly, gumu, pryž atd.

Oživovač, který vdechne nový život vinylovým, 
plastovým a pryžovým povrchům. Zvlášť vyniká v 
ochraně gumových koberců a neméně skvělý je i při 
ošetření vnějších částí motorů, kde se dá aplikovat 
ihned po umytí.

Odstraňovač skvrn, který rozpouští asfalt, dehet a 
tuky. Excelentní je i při odstraňování zbytků lepidel ze 
samolepek a poradí si i s inkoustem a některými 
typy značkovačů a zvýrazňovačů.

Antistatický oživovač s ochrannými účinky na 
povrchy z vinylu a plastů. Je vynikající na palubní 
desky, plastové díly dveří, ozdobné lišty atd.Bezečpavkový čistič skel a zrcátek. Snadno 

odstraňuje mastnoty, provozní nečistoty, zbytky 
hmyzu a znečištění od tabákového kouře.

Zanechává brilantní lesk beze čmouh a nežádoucích 
světelných efektů.

Bezečpavkový čistič skel a zrcátek. Snadno 
odstraňuje mastnoty, provozní nečistoty, zbytky 
hmyzu a znečištění od tabákového kouře.

Řešení pro obtížně
přístupná místa

Dovoz a distribuce:
CHEMIATEC s.r.o, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3   www.chemiatec.cz

Bezečpavkový čistič skel a zrcátek. Snadno 
odstraňuje mastnoty, provozní nečistoty, zbytky 
hmyzu a znečištění od tabákového kouře.

Vytváři vysoký lesk bez čmouh a nežádoucích 
světelných efektů
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Tornado Magic Gun

Vysokotlaký čistič pro čištění interiérů s 

Interior 40

57550 1 ks

Tornado Magic pistole

Náhradní pistole pro No1 Tornador magic

57551 1 pcs

Tornado Magic nádobka

Náhradní nádobka pro  No1 Tornador magic

57552 1 ks

Tornado Magic tryska

Náhradní tryska pro  No1 Tornador magic

57553 1 ks

Rozprašovač 0,5 L

Ruční rozprašovač pro práci ve všech pozicích

73320 1 ks

Leather Foam Bottle

Zpěňovací nádobka pro Leather Cleaner.

54802 1 pcs

Pet Brush

Kartáč na psí chlupy

70062 1 ks

Airmaster Ozone  
Generator

Ozónový generátor. Odstraňuje zápachy z interiérů 

vozidel a karavanů.

70275 1 ks

Prorange De Spot

Houbička na čištění choulostivých 

povrchů, 10x7x4 cm

71132 8 ks

Dovoz a distribuce:
CHEMIATEC s.r.o, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3   www.chemiatec.cz

DETAILING INTERIÉRŮ

Foto 
v přípravě
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Nástěnný držák

Pro ochranné potahy sedadel a koberců.

70042 1 pcs

Ochranný potah sedadel

Ochranný potah sedadel Lahega v roli

70041 250 ks

Auto Interior Brush

Tvrdý kartáč na interiéry 40x120 mm.

71548 1 ks

Auto Interior/Exterior 
Brush

Měkký kartáč na interiér s rukojetí 100x280 mm.

71559 1 ks

Ochrana koberců

Papírová ochrana koberců v roli Lahega 

70040 1 ks

INSTRUKTÁŽNÍ  
VIDEO

OŠETŘENÍ OZÓNEM
Snadné odstranění  

zápachů v interiéru

ČIŠTĚNÍ SKEL

Metoda dvou kroků

pro čistá skla

Dovoz a distribuce:
CHEMIATEC s.r.o, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3   www.chemiatec.cz

DETAILING INTERIÉRŮ



DETAILING EXTERIÉRŮ

296PMS 290

Bezpečné a efektivní leštění je cílem každého z 
nás. Ale jak to děláme? V naší produktové řadě 

pro exteriéry je široký sortiment přípravků i 
kontrolních lamp, které Vám pomohou odhalit a 
odstranit všechny hologramy a zajistí tu nejvyšší 

kvalitu Vaší práce.

Dovoz a distribuce:
CHEMIATEC s.r.o, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3   www.chemiatec.cz
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DETAILING EXTERIÉRŮ

Super Cut 10e

43100001 1 l

Power Cut 11e

43110001 1 l

Grand Cut 12e

43129150 0,15 l

43120001 1 l

Fast Cut 13e

43139150 0,15 l

43130001 1 l

Fine Cut 17e

43170001 1 l

Finish Cut 18e

43189150 0,15 l

43180001 1 l

Wax Polish 23e

43230001 1 l

Easy Polish 28e

43280001 1 l

Banana Wax 33e

43339150 0,15 l

43330001 1 l

Brusná pasta bez silikonů s hrubými a ostrými 
částicemi pro odstranění hlubokých škrábanců a 
vážných poškození laků. Vynikající je i na opravy lodí.

Brusná pasta bez silikonů se středně hrubými 
časticemi pro rychlé a snadné vybroušení většiny 
škrábanců, odstranění oxidace, barevných 
přechodů atd. Při práci odolává vysychání a nepráší.

ČIstící a leštící pasta s ochrannými účinky. V jednom 
kroku odstraňuje lehkou oxidaci a zmatněnou vrstvu 
laků. Obsažený vosk dodává plochám vysoký lesk a 
chrání po dobu až 3 měsíců.

Universální brusná pasta bez silikonů s hrubými 
částicemi pro odstranění většiny škrábanců, 
zoxidované vrstvy, skvrn a pod. Vynikající je i na 
opravy lodí.

Leštící pasta bez silikonů s jemnými částicemi. 
Odstraňuje mikro škrábance, hologramy, jemnou 
oxidaci a skvrny. Navrací vysoký lesk. Vhodná pro 
choulostivé a jemné laky.

Velmi snadno aplikovatelná leštěnka s obsahem 
ochranných vosků. Vhodná především na nové laky 
a laky v perfektním stavu. Chrání a vytváří velmi 
vysoký lesk s výdrží až 3 měsíce.

Brusná pasta bez silikonů se silným leštícím 
efektem. Je vhodná především po matování a 
odstraňování stop po suchém i mokrém broušení. 
Je vynikající také na jednofázové, nebo běžné 
leštění.

Leštící pasta bez silikonů s extra jemnými částicemi. 
Je vhodná především na odstraňování mikro 
škrábanců a hologramů. Je vynikající při leštění do 
zrcadlového lesku.

Snadno aplikovatelný polymerový vosk s banánovým 
olejem. Je vhodný pro všechny typy laků. Vytváří 
vysoký lesk s hloubkovým efektem a chrání po dobu 
až 6 měsíců.

Dovoz a distribuce:
CHEMIATEC s.r.o, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3   www.chemiatec.cz
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Speed Wax 94e

43949150 0,15 l

43940001 1 l

Golden Wax 95e

43959150 0,15 l

43950001 1 l

Spraywax 32

13320001 445 ml

Bumper Dressing 60e

43600001 1 l

Tyre Dressing 64e

43640005 5 l

43640025 25 l

Blue Dressing 65e

43650005 5 l

43650025 25 l

Body Gloss 30e

43300005 5 l

Clay Fine

57513 1 ks

Clay Medium

57512 1 ks

Snadno aplikovatelný carnaubový vosk s krémovou 
konzistencí pro všechny typy automobilových dílů. 
Vytváří extra hluboký lesk se zrcadlovým efektem. 
Poskytuje až 4 měsíce aktivní ochranu.

Oživovač plastů a pryže s vysokou odolností. Navrací 
povrchům ztracený vzhled a chrání před 
nepříznivými vlivy počasí. Doporučený pro nárazníky, 
lišty, spojlery, pneumatiky atd. Odpuzuje vlhkost a 
nečistoty.

Připravek určený k odstraňování prachu, otisků 
prstů a lehkých nečistot z karosérií předváděcích 
vozů.Je vynikající i jako zvhčovač a mazivo při 
strojním leštění, nebo čištění laků plastelínou na 
bázi polymerů.

Clay Magic Fine hloubkově čistí a odstraňuje 
povrchové nečistoty, jako jsou pryskyřice, vady 
vzniklé při lakování, asfalt, náletová rez a další 
odolné znečištění. Vytváří čistý povrch, který je 
hladký, jako sklo. Pro středně hrubé a jemné 
znečištění.

Clay Magic Medium hloubkově čistí a odstraňuje 
povrchové nečistoty, jako jsou pryskyřice, vady 
vzniklé při lakování, asfalt, náletová rez a další 
odolné znečištění. Vytváří čistý povrch, který je 
hladký, jako sklo. Pro středně hrubé až středně 
hrubé znečištění.

Přípravek k leštění a ochraně pneumatik. Navrací 
svěží vzhled a černou barvu a zároveň chrání před 
UV zářením, vysycháním a povětrnostními vlivy.

Rychleschnoucí karnauba vosk s vynikající odolností 
určený pro všechny typy laků. Vytváří brilantní lesk a 
poskytuje ochranu až na 6 měsíců.

Rychlý vosk ve spreji určený pro leštění nových aut a 
laků v perfektním stavu. Nezanechává zbytky a stopy 
a poskytuje extrémně vysoký lesk. Doporučený na 
leštění laků, skla, chromovaných dílů atd.

Ošetření pneumatik a pryže s UV filtrem a 
vodoodpudivým efektem. Navrací ztracený vzhled a 
obnovuje přirozený lesk a svěží vzhled.

Dovoz a distribuce:
CHEMIATEC s.r.o, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3   www.chemiatec.cz

DETAILING EXTERIÉRŮ
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165 Pěnový kotouč oranžový

Tvrdý pěnový kotouč 165mm

71490 1 ks

150 Pěnový kotouč žlutý

Tvrdý pěnový kotouč, 150 mm

71480 1 ks

165 Pěnový kotouč černý

Středně tvrdý pěnový kotouč, 165mm

71491 1 ks

Festool leštička

400-2100 ot/min, 1200W, 150 mm unašeč

70132 1 ks

180 Leštící návlek

Vlněný leštící návlek, 180 mm

70286 1 ks

130 Leštící návlek

Vlněný leštící návlek, 130mm

70285 1 ks

Pro Tool Polermaskin

Dvouhlavá orbitální leštička 10000-

29000 ot/min 500W 140 mm unašeč

70420 1 ks

Festool Orbitalní  
bruska/leštička 125

Orbitální leštička 12000-26000 ot/min, 220W, 125 

mm unašeč

70175 1 ks

Festool Leštička

Rotační leštička 0-2400 ot/min, 1500W, 150 mm 

unašeč

70180 1 ks

Dovoz a distribuce:
CHEMIATEC s.r.o, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3   www.chemiatec.cz

DETAILING EXTERIÉRŮ



Pro Light 
73867 1 ks

Inspekční lampa
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125 Pěnový kotouč bílý

Měkký pěnový kotouč,125 mm. Top Tool

70322 1 ks

125 Pěnový kotouč černý

Extra měkký pěnový kotouč, 125 mm. Top Tool

70325 1 ks

106 Pěnový kotouč oranžový

Středně tvrdý leštící kotouč 106 mm. Cyclo

70330 1 ks

140 Pěnový kotouč žlutý

Středně tvrdý pěnový kotouč, 140 mm

70176 1 ks

125 Pěnový kotouč oranžový

Středně tvrdý pěnový kotouč 125 mm. Top Tool

70321 1 ks

125 Pěnový kotouč modrý

Středně tvrdý leštící kotouč, 125 mm. Top Tool

70324 1 ks

150 Pěnový kotouč modrý

Středně tvrdý pěnový kotouč, 150 mm

71440 1 ks

150 Foam Pad bílý

Měkký pěnový kotouč, 150 mm

71460 1 ks

150 Pěnový kotouč černý

Extra měkký pěnový kotouč, 150 mm

70323 1 ks

Dovoz a distribuce:
CHEMIATEC s.r.o, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3   www.chemiatec.cz

DETAILING EXTERIÉRŮ
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Leštící utěrky Sontara

Vysoce kvalitní leštící utěrky 275 ks / karton

71925 3 kg

Leštící utěrky bílé

Bavlněné utěrky, 10 kg

71122 10 kg

Utěrka mikrovlákno

Utěrka z mikrpovlákna 5 ks

71934 5 ks

Kartáč na pěnové kotouče

Čistící kartáč na pěnové kotouče

70401 1 ks

Aplikační houba na vosky

Měkká houbička na nanášení vosků

71130 6 ks

Leštící utěrka Pastel

Víceúčelové leštící utěrky, 8 kg 

71121 8 kg

106 Pěnový kotouč bílý

Měkký pěnový kotouč, 106 mm. Cyclo

70320 1 ks

106 Leštící kotouč černý

Extra jemný leštící kotouč, 106 mm. Cyclo

70326 1 ks

Nástroj k čištění návleků

Nástroj k čištění leštících návleků

57537 1 ks

Dovoz a distribuce:
CHEMIATEC s.r.o, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3   www.chemiatec.cz

DETAILING EXTERIÉRŮ

Foto 
v přípravě
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Škrabka

Škrabka bez čepele

70030 1 ks

Čepele

Čepele do škrabky

70020 100 ks

Detailingová stolička,  
5 koleček

Zvyšuje pohodlí a výkon při práci 

71970 1 ks

72892

Zabezpečí víko v otevřené poloze a zlepší 

1 ks

 
přístup při  leštění a voskování

Držák víka/dveří kufru

Dovoz a distribuce:
CHEMIATEC s.r.o, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3   www.chemiatec.cz

DETAILING EXTERIÉRŮ



SPEcIAl

SPECIÁLNÍ DETAILING

296PMS 290

Kdo by nechtěl nabídnout svým zákazníkům 
nejmodernější technologie pro ošetření laků, 

skel, disků kol, čalounění, nebo kůže? 
Speciální produkty PRORANGE Vám umožní 

nabídnout svým zákazníkům přesně toto. 
Stačí se jen rozhodnout, jak dlouho chcete, 

aby ochrana vydržela.
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SPECIALITY

Topguard 34s

43340001 1 l

Glassguard 51s

43510001 1 ks

Toughguard

43390001 1 ks

OCHRANA LAKŮ

2 složkový ochranný 

systém pro laky

OCHRANA SKEL

2 složkový ochranný

systém pro skla

OCHRANA TEXTILIÍ

Ochrana textílií v jednom kroku

INSTRUKTÁŽNÍ 
VIDEA

Dlouhodobá ochrana na bázi polymerů vhodná pro 
všechny typy autolaků. Vytváří maximální lesk a 
hloubku a chrání lak po dobu 12 měsíců.

Ošetření skel s UV filtrem. Redukuje nepříjemné 
odrazy a zlepšuje viditelnost při jízdě v noci. Vytváří 
trvanlivý vodoodpudivý mikrofilm snižující potřebu 
použití stěračů při jízdě v dešti. V mnoha případech 
má ošetřená plocha i samočistící efekt. Ošetření 
vydrží až 12 měsíců.

Ošetření na polymerové bázi pro zapečetění nových 
a nepoškozených laků. Chrání lak před stárnutím 
způsobeném UV zářením, kyselými dešti, 
chemikáliemi, provozními nečistotami, posypovou 
solí, smogovým spadem a dalšími agresivními vlivy. 
Poskytuje vysoký lesk a hloubku s odolností až 18 
měsíců.

Dovoz a distribuce:
CHEMIATEC s.r.o, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3   www.chemiatec.cz
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Prorange - autokosmetika  

.

se zaměřením na úspěch. 

Vítejte v Helsingborgu!

PRORANGE je koncept, který se skládá z celé řady 
produktů a specialit. Teoretická vyuka, zkušenost, 
praxe, podpora a dobře vyvinutý marketing. To je 

vše, co potřebujete pro nejmodernější 
autokosmetické služby!

Dovoz a distribuce:
CHEMIATEC s.r.o
Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha 3

Tel.: 776 794 794
E-mail: info@chemiatec.cz
www.chemiatec.cz


