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NANO+ je vysoce pokročilá technologie 
aplikace nanočástic křemíku a stříbra.

Nanočástice působí na molekulární úrovni a 
pronikají hluboko do struktury čištěných 
součástí. Vytvářejí na podkladu neviditelný 
třívrstvý povlak. 

Technologie NANO+ umožňuje dosažení 
mnohonásobeného jevu odpuzování částic vody, 
prachu a veškerých nečistot. Vzniká efekt 
lotosového květu, jehož výsledkem je takzvané 
samočištění. 

NANO+ je technologie příznivá pro alergiky. 
Má fungicidní a dezodorační účinky. Aktivita 
iontů stříbra zabíjí škodlivé bakterie.



Cockpit spray

Cockpit spray MATT

Pěna na okna LUKS

Čistič čalounění

Proti mlžení skel

Na čištění a péči o kůži

Čistič palubních LCD

Tekuté stěrače

pro ošetření palubní desky

pro ošetření palubní desky

jemná pěna na mytí skel

na čalouněné stropy, výpnlě, koberce

přípravek proti zamlžování oken

pro ošetření palubní desky

čistí displeje, obrazoveky, navigace

zamezuje ulpívání kapek na skle

• trojitá ochrana NANO+

• trojitá ochrana NANO+
• dodává matový nádech
• pěnový, antistatický

• nezanechává šmouhy
• odmašťuje
• předchází skvrnám

• trojitá ochrana NANO+
• odstraňuje i silné znečištění
• obnovuje a vyživuje

• trojitá ochrana NANO+
• zvyšuje bezpečnost jízdy
• obsahuje povrchově aktivní látky

• odstraňuje nečistoty
• vyživuje
• konzervuje

• trojitá ochrana NANO+
• bezpečný, bez rozpouštědel
• antistatický, chrání před prachem

• trojitá ochrana NANO+
• nahradí stěrače během deště
• obsahuje aktivní silikon

• dodává lesk • antistatický

am00163 Antitabac NANO+ 400ml 
am00044 Citron NANO+ 400ml 
am00430 Káva NANO+ 400ml 
am00433 New car NANO+ 400ml 

am00320 Ocean NANO+ 400ml 
am00162 Vanilka NANO+ 400ml 
am00319 Zelené jablko NANO+ 400ml 

am00266
Cockpit spray MATT matný NANO+ 400ml 

am00008
Pěna na okna LUKS NANO+ spray 400ml

am00390
Čistič čalounění NANO+ rozpraš. 700ml

am00214
Proti mlžení skel NANO+ rozpraš. 250ml

am00513
Na čištění a péči o kůži NANO+ tuba 280ml

am00472
Čistič palubních LCD NANO+ rozpraš. 200ml

am00213
Tekuté stěrače NANO+ rozpraš. 250ml

PÉČE O INTERIÉR A SKcar interior carePÉČE O INTERIÉR A SKLO



PÉČE O LAK  PÉČE O LAK  car exterior carePÉČE O LAK

Autošampon s voskem
autošampon na mytí vozu, s voskem
• super koncentrát
• chrání lak
• trvalý povlak NANO+

am00095
Autošampon s voskem NANO+ 600ml

Autošampon aktivní
autošampon na mytí vozu, aktivní
• super koncentrát
• zesílený mycí účinek
• připravuje lak pro voskování

am00133
Autošampon aktivní NANO+ 600ml

Odstraňovač hmyzu
na odstranění zbytků hmyzu z laku
• aktivně změkčuje zbytky hmyzu
• vhodný na autolak, sklo i plasty
• technologie NANO+

am00242
Odstraňovač hmyzu NANO+ rozpraš. 700ml

Autošampon
přípravek mytí vozidel
• účinné mytí 
• na bázi aniontových mycích prostředků
• neobsahuje žádná barviva

am00041
Autošampon NANO+ 1L

NANOWAX
NANOWAX – vosk na autolak
• rychlá u účinná ochrana NANO+
• pro všechny druhy i barvy laků
• vrací původní barvu a lesk

am00268
NANOWAX vosk na lak NANO+ spray 400ml

Leštěnka renovační
politura na poškozené autolaky
• prodloužená ochrana
• navrací barvu a chrání lak
• snadné nanášení

am00481
Leštěnka renovační NANO+ tuba 280ml

Leštěnka CHROM ALU
leštěnka na nelakované kovy
• čistí, konzervuje a chrání
• na hliník, chrom, stříbro a mosaz
• pro automobily i motocykly

am00453
Leštěnka na Chrom Alu NANO+ tuba 150ml

Leštící a brusná pasta
lešticí a brusná pasta na autolaky
• odstraňuje škrábance
• eliminuje drobná poškození laku
• vrací lesk zašlým povrchům

am00452
Leštící a brusná pasta NANO+ tuba 150ml



NANOSILIKOL
přípravek na gumová těsnění
• konzervuje gumové prvky
• bez přimrzání těsnění
• chrání před ztvrdnutím a praskáním

am00487
NANOSILIKOL na těsnění NANO+ 200ml

NANOPLAST
přípravek na vnější plasty
• čisticí a konzervuje
• leští a chrání
• UV filtr chrání před vyblednutím

am00488
NANOPLAST na plasty NANO+ 200ml

Čistič motoru
prostředek na čištění motoru
• odstraňuje maziva i oleje
• na motor, převodovku i jiné díly
• obsahuje povrchově aktivní látky

usazeniny 

am00234
Čistič motoru NANO+ rozpraš. 700ml

Čistič disků kol
přípravek na čištění disků kol
• obsahuje detergenty
• založeno na technologii NANO+
• čistí od usazenin i od brzdného prachu

am00104
Čistič disků kol NANO+ rozpraš. 700ml

Čistič nárazníků
čistí nárazníky a vnější plastové díly
• trojitá ochrana NANO+
• chrání před nízkými/vysokými teplotami
• navrací původní barvu

am00014
Čistič nárazníků NANO+ spray 300ml

ANTI-DEHET
na odstranění odolných nečistot
• na nečistoty z dehtu (asfaltu), maziv,
         oleje, zbytků paliva, pryskyřic atp.
• nezanechává stopy

am00361
ANTI-DEHET na čištění NANO+ spray 300ml

Pěna na číštění pneu
Bezdotyková pěna a černidlo na pneu
• čistí aktivně
• konzervuje
• trojitá ochrana NANO+

am00375
Pěna na číštění pneu NANO+ spray 400ml

Na brzdové kotouče
Přípravek na čištění brzd. kotoučů
• odstraňuje usazeniny oleje, mastnoty
     a brzdného prachu či jiných nečistot
• nezanechává usazeniny ani povlaky

am00540
Spay na brzdové kotouče NANO+ 500ml

PÉČE O TECHNICKÉ DÍLYtechnical car carePÉČE O TECHNICKÉ DÍLY
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