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GLASS CLEANER

Средство за почистване на стъкло

750ml
12 pcs/ctn
5L
1 pcs

UNIVERSAL CLEANER

TEXTILE CLEANER

Спрей за почистване универсален

почистващ препарат за текстил

Product Code

LC-034

Product Code

LC-513

Ideal for washing external and internal car window
surfaces. Quickly evaporates, leaving no streaks.
Water-repellent effect.
Използва се за почистване на вътрешни и външни повърхности на автомобилни стъкла. Бързо се
изпарява, не оставя следи, намалява замъгляването.

750ml
12 pcs/ctn

Product Code

FC-063B

Penetrates deep into the textile and actively cleans
it. Helps to recover the natural look and color. Has a
pleasant aroma.
Дълбоко прониква в тъканта и активно я почиства. Помага да възстанови първоначалния
вид и цвят на продукта. Има приятна миризма.
Не оставя никакви следи. След прилагането се
оставя усещане за чистота и комфорт.

PLASTIC CLEANER

PLASTIC POLISH

препарат за почистване на пластмаса

750ml
12 pcs/ctn

Product Code

PLASTIC POLISH- PROTECTANT

Лак за пластмаса

CPL75

Perfectly removes dirt from plastic and vinyl surfaces. UV filter prevents surface from cracking, and it
has anti-static effect. Leaves an attractive matte
effect.
Ефективно средство перфектно отстранява
замърсяванията от повърхността на пластмаса
и винил. UV-филтър предпазва повърхността от
напукване. Антистатичните свойства помагат за
отблъскване на праха. След използването оставя
върху повърхността матов ефект.

750ml
12 pcs/ctn

CCS75

An innovative universal 3 in 1 product for quickly
cleaning the whole car interior. Quickly and effectively cleans textiles, vinyl, plastic and glass. Contains no alcohol.
Иновативно универсално средство 3 в 1 за бързо почистване на целия интериор на автомобила. Бързо и ефективно почиства текстил, винил,
пластмаса и стъкло. В състава няма алкохол,
поради това не оставя следи..
Лак за пластмаса

Product Code

Product Code

Product Code

Product Code

PT75VA

ML75VA

750ml
12 pcs/ctn

Product Code

ML75CH

Product Code

ML75LE

Plastic polish with gloss effect cleans and prevents
plastic, vinyl and wood surfaces from aging and
cracking. The anti-static effect protects the surface
from dust and dirt.
Лак за пластмаса с гланцов ефект перфектно
почиства и предпазва пластмаса, винил, и дървени повърхности от стареене и напукване. Антистатичен ефект. Подобрената формула придава блясък върху повърхността и оставя приятен
аромат в колата.

750ml
12 pcs/ctn

PT75CH

Product Code

PT75LE

Plastic polish with matte effect cleans and prevents
plastic, wood and vinyl surfaces from aging and
cracking. Has anti-static effect and helps to restore
the original look and colour.
Лак за пластмаса с матов ефект перфектно
почиства и предпазва пластмаса, винил и дървени повърхности от стареене и напукване.
Антистатичният ефект предпазва повърхността
от праха и допълнително замърсяване. Придава матов ефект.

5

LEATHER CLEANER

700ml
12 pcs/ctn

Product Code

VP-055

700ml
12 pcs/ctn

Product Code

CP-056B

Delicate care for leather surfaces. It moisturizes and
restores elasticity. It protects the surface from ultraviolet light and prevents cracking and premature aging.
Средството осигурява деликатни грижи за кожени
изделия. Овлажнява и възстановява еластичността на кожата. Защищава повърхността от
ултравиолетови лъчи и предпазва от напукване и
преждевременно стареене на кожата. Не оставя
мазни следи.

QUICK WAX

DIAMOND POLISH

Product Code

BP-085G

An innovative 3 in 1 product: wax, polish, protection.
It provides a stable protective film against ultraviolet
light, water, dust and dirt. It gives an additional depth
of colour to the surface. Suitable for all paint coatings.
Иновативно универсално средство 3 в 1: восък,
лак, защита. Осигурява стабилен защитен филм
срещу UV, вода, прах и мръсотия. Дава на
обработваната повърхност по-голяма дълбочина
на цвета. Подходящ за всички бояджийски
покрития.

750ml
12 pcs/ctn

750ml
12 pcs/ctn

Product Code

CCS75

Removes traces of insects from all car surfaces. High
cleaning power without damaging the paint and other
body parts. Best applied before washing the car.
Средството е предназначено за отстраняване на
следи от насекоми от всички повърхности на леки
и товарни автомобили. Има висока почистваща
способност, не вреди на боята, както и на други
части на каросерията. Препоръчва се да се прилага преди миене на автомобила

DE-ICER

Бърз восък

Спрей за полиране
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Средство за отстраняване на насекоми

Лак за кожа

Gentle care of a car’s leather - neutralizes unpleasant smells and leaves a pleasant aroma. No stains
and greasy tracks. The protective film prevents drying out and cracking.
Средството е предназначено за нежна грижа
на кожен интериор на колата с неутрализиране
на неприятните миризми и има ароматизиращ
ефект. Не оставя никакви следи. Защитният
филм предпазва от допълнително изсушаване и
напукване.

750ml
12 pcs/ctn

INSECT REMOVER

LEATHER CONDITIONER

Спрей за почистване на кожа

Средство за размразяване

Product Code

SF-033

For fast car drying after washing the car. It helps with
quick water ‘runoff’ and gives additional protection
from natural factors. Restores the natural colour.
Предназначен е за бързо съхнене след
измиването на автомобила. Помага за бързо
отвеждане на водата и осигурява допълнителна
защита от факторите на околната среда. Не
оставя следи и петна. Възстановява естествения
цвят. Подходящ за всички видове боя. Лесен за
използване.

750ml
12 pcs/ctn

Product Code

DS07

Quick and safe removal of snow and ice from the windows, mirrors and headlights of your vehicle. Prevents
re-icing. Safe for paint, rubber and plastic body parts.
Средството е предназначено за бързо и
безопасно отстраняване на сняг и лед от
стъклата и огледалата на автомобила. Намалява
повторно заледяване. Безопасен за боя, гумени
и пластмасови части на каросерията. Не оставя
следи.

TIRE POLISH

WHEEL CLEANER

Лак за гума

750ml
12 pcs/ctn

Product Code

TR-039

Designed to protect and blacken tires with a high
gloss finish. Quickly restores the original look of tires,
making them clean and bright. Has an anti-static effect and protects the tire from cracking.
Средството за защита и почерняване на гуми
с високо ниво гланц. Бързо възстановява
първоначалния вид на гумата. Предпазва ги от
напукване и има антистатичен ефект.

750ml
12 pcs/ctn

PW-065

For cleaning any type of dirt from wheels. The active
components easily and effectively remove oil, grease
spots and brake dust mixed with mud. Safe for tires.
Средството за почистване на джанти. Активните
компоненти ефективно отстраняват мазни петна
и спирачен прах, смесен с кал. Безопасно за гуми.

ENGINE CLEANER

Product Code

EC-059

Quick and reliable cleaning of all greasy, oil stains
from the engine and other parts of the engine compartment.
Средство за бързо и надеждно почистване на
двигател и други механизми на двигателя от
всички мазни замърсявания.

Киселина за почистване на колела

Product Code

750ml
12 pcs/ctn

Product Code

AW-066

For cleaning any type of dirt from wheels. The active
components easily and effectively remove oil, grease
spots and brake dust mixed with mud. Safe for tires.
Средството за почистване на джанти. Активните
компоненти ефективно отстраняват мазни петна
и спирачен прах, смесен с кал. Безопасен за гуми.

SUMMER WINDSHIELD CLEANER

Средство за почистване на двигател

750ml
12 pcs/ctn

WHEEL CLEANER HEAVY DUTY

Средство за почистване на джанти

Летен концентрат в резервоар за миене

250ml
24 pcs/ctn

Product Code

ZC-255

250ml
24 pcs/ctn

Product Code

ZC-625

Effective summer cleaning concentrate with a pleasant fragrance. For mixing
with water in a ratio of 1:100. Easily removes oil, silicone, insect residues, as
well as other road dirt. Safe for lacquer, plastic and rubber surfaces. Does not
leave any stains. Economical in use: you can get 2,5 liters of ready screen
washer from 25 ml of concentrate.
Летен концентрат за миене на стъкло Zollex с аромата. Смесва се с
вода в съотношение 1:100. Лесно отстранява налеп на масло, силикон,
остатъци от насекоми, както и друга улична мръсотия. Безопасни за лак,
гума и пластмаса. Не оставя следи. Икономиен: от 25 мл. на концентрат
се получа 2,5 l готово средство за миене.
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COCKPIT POLISH

ПРЕПАРАТИ ЗА ИНТЕРИОР
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COCKPIT POLISH

antistatic

Is used on any types of vinyl, plastic, rubber artificial leather, etc. Gives natural
shine to car dashboard and upholstery made from vinyl, plastic or wood.
Protects them from aging and cracks, restores structure. Has antistatic effect.
Protects from dust, dirt and grease. Leaves soft shine and natural aroma. Does
not create oily luster.
Лак за кокпит «Блясък» се използва за всички видове винил, пластмаса,
каучук, изкуствена кожа и други. Дава естествен блясък на таблото,
тапицерии от винил, пластмаса, дърво. Предпазва ги от стареене и
напукване, възстановява структурата. Има антистатичен ефект. Предпазва
от прах, мръсотия. Оставя мек блясък и естествен аромат.

750ml

Product Code

LE300P

Lemon
Лимон

FRAGRANCE

200ml

With sponge
С гъба

Cherry Product Code
Череша CH300P

Peach
PE

Lemon
LE

Cherry
CH

Rose
RO

Strawberry

New car
NC

750ml

200ml

Product Code

Product Code

Product Code

Product Code

Product Code

Product Code

Product Code

Product Code

Product Code

Product Code

Product Code

Product Code

VA750

CH750

GA750

300ml
24 pcs/ctn

Dashboard polish Protectant gives a “new car”, matt effect to plastic, vinyl parts.
It has antistatic effect, restores structure, prevents aging. Has nice odor of lemon
or cherry.
Лак за кокпит «Протектант» дава на пластмаса и винил цвят на нова кола с
матов ефект. Има природна миризма. Има антистатичен ефект. Подновява
структура и предотвратява стареенето.

ST

LE750

NC750
ST750

12 pcs/ctn

Vanillia
VA

Apple
GA

VA200

CH200

GA200
LE200

NC200
ST200

Product Code

RO200

Product Code

PE200

24 pcs/ctn
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CAR CARE PRODUCTS

CРЕДСТВАЗА ГРИЖА ЗА АВТОМОБИЛА
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FOAM CLEANER

Пяна за почистване на интериора

650ml
12 pcs/ctn

Product Code

ZC-233

Cleaning foam perfectly cleans and degreases vehicle interiors. Can be used on plastic surfaces, fabric
and artificial leather.
Отлично почиства и обезмаслява частите
на интериора на автомобила, изработени от
плат, пластмаса и изкуствена кожа. Ефективно
отстранява мазни петна от текстилни повърхности.

ANTIBITUMIN & TAR REMOVER

Средство за отстраняване на битумни петна

450ml
12 pcs/ctn

Product Code

B-111Z

Removes resin, tar, traces of insects, bird droppings
and road dirt. Can also remove wax, polish and silicone. Does not damage the vehicle paint coating.
Леко разтваря битум. Използва се за отстраняване
на смола, следи от насекоми, птичи тор, пътна
мръсотия. Отлично премахва остатъците от
лепило от скоча. Не поврежда автомобилното
покритие.

FOAMY WHEEL CLEANER
Пяна за почистване на джанти

400ml
12 pcs/ctn

Product Code

BFO40Z

Effectively removes brake pad dust, oil stains and
tar, oxidation and road grime from most types of
wheels. No need to use water for washing.
Ефективно отстранява прах от спирачни
накладки, масло, смола, продукти на окисление
и друга мръсотия от всички видове джанти стоманени и лети.

TIRE FOAM CLEANER
Пяна за почистване на гума

650ml
12 pcs/ctn

ZC-218

Foam is used for cleaning and moisturizing tires.
Gives black «wet» shine. Prevents aging and
cracking. Needs no wiping.
Средство за почистване и лак за гума. Дава
черен «мокър» блясък. Поддържа дълготраен
ефект. Ефективно почиства и предпазва от стареене и напукване.

SILPROF

DE-ICER

Аерозолна силиконова смазка

Средство за размразяване

450ml
12 pcs/ctn

Product Code

Product Code

CM-169

Removes snow and ice from glass, lights, mirrors
and windshield of your car quickly, easily and safely. Prevents the formation of ice and stops snow
from sticking. Defrosts door locks and seals.
Средство за размразяване. Леко, бързо и
безопасно отстранява сняг и лед от стъклата,
фаровете, огледалата и предното стъкло на
вашата кола.

220ml
24 pcs/ctn
110ml
48 pcs/ctn

Product Code

B-100Z

Product Code

B-99Z

Used for handling of all rubber surfaces, door seals. Has
a water-repellent effect. Eliminates rubbing and creaking.
Ideally lubricates hinges and locks. Protects plastic and
rubber surfaces from cracking and freezing. Doesn’t contain solvents.
Използва се за обработка на всички гумени
повърхности, уплътнения на вратите. Има
водоотблъскващо действие, изключваи замразяването
на триещите се части. Елиминира триенето и
скърцане. Идеално смазва панти и брави. Предпазва
пластмасови и гумени повърхности от напукване. Не
съдържа разтворители.
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AC CLEANER ONE TIME USE
Средство за почистване на климатик

220ml
24 pcs/ctn

Product Code

S-100Z

This spray is for cleaning ventilation and airconditioning system from dirt. It eliminates the source of
odors on the molecular level.
Препаратът за премахване на вредни
бактерии, неутрализира неприятната миризма
в системите за вентилация и климатизация.
Лесен за използване.

DX-88

EM-277

Easy rust removal, cleans all types of stains, can
be applied on all types of surfaces. Lubricates,
protects against corrosion and forms a protective
barrier against moisture.
Многофункционална смазка. Средството на
ново поколение. Освобождава ръждясалите
части, смазва всички видове механизми,
защищава срещу корозия, измества влагата,
премахва скърцане, размразява механизми.
Това е изолатор.
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220ml
24 pcs/ctn

220ml
24 pcs/ctn

Product Code

S-200Z

Spray for cleaning ventilation and air-conditioning
system with the help of straw. It eliminates the
source of odors on the molecular level.
Спрей за почистване на вентилационни и
климатични системи с помощта на слама.
Това елиминира източник на миризми на
молекулярно ниво.
Средство за отстраняване на ръжда

Product Code

AC CLEANER MORE TIME USE

PROFESSIONAL
ПРОФЕСИОНАЛНО СРЕДСТВО ЗА МНОГОКРАТНО ПОЧИСТВАНЕ НА AC

PENETRANT

Многофункционална смазка

277ml
24 pcs/ctn

AC CLEANER MORE TIME USE

СРЕДСТВО ЗА МНОГОКРАТНО ПОЧИСТВАНЕ
НА AC

450ml
12 pcs/ctn

Product Code

P326

Rust remover. Provides an easy loosening for
rusted threads. Lubricates the friction surfaces
and eliminates parts squeaking and sticking.
Средство за улесняване развиването на
ръждясали съединения. Лесно прониква под
ръждясалите винтови съединения. Осигурява
бързо и лесно развиване.

Product Code

S-100ZP

Spray for cleaning ventilation and air-conditioning
system with the help of long straw. Foam enters
ventilation system.
Спрей за почистване на вентилационни и
климатични системи с помощта на ненарязана слама. Пяна прониква във вентилационна
система и елиминира източник на миризми на
молекулярно ниво.

BRAKE CLEANER

Средство за почистване на спирачната система

450ml
12 pcs/ctn

Product Code

B-045Z

Effectively cleans brake system parts from brake
dust traces and oil fluids.Significantly reduces
heating of various parts of brake mechanisms.
Средство за почистване на спирачната система. Ефективно почиства спирачни части от
следи от спирачен прах, технически течности
и масла. Значително намалява загряването на
различните елементи на спирачните механизми. Улеснява разглобяването на супорта.

START SPRAY

WHITE LITHIUM GREASE

Лесно стартиране на двигателя

400ml
12 pcs/ctn

Бяла литиева гес

Product Code

ZC-213

Spray for fast and efficient start-up of petrol and
diesel engines in winter with low temperatures.
Лесно стартиране на двигателя. Аерозол за
бързо и ефективно стартиране на бензинови
и дизелови двигатели. Специалната формула
осигурява мек старт.

TIRE DOCTOR

Уплътнител за напомпване на гумата

450ml
12 pcs/ctn

Product Code

T-522Z

It is 100% applicable to breach holes within 6 mm
diameter on tubeless rubber tires of cars, motorcycles and electrical bicycles. No jack or tire-undo is
needed. It forms a solid plug to stop the leak.
Ефективно отстранява пробиви до 6 mm в диаметър за една минута. Не изисква използването на крик. Образува в пробитата гума плътна
тапа и предотвратява изтичането на въздух.

110ml
48 pcs/ctn

Product Code

WLG-28

Provides long-lasting lubrication and has a water-repellent and heat-resistant properties, contains corrosion inhibitors.
Осигурява дълготрайно смазване и разполага
с водоотблъскващи и топлоустойчиви свойства, съдържа инхибитори на корозия.

INJECTOR CLEANER BENZIN

Средство за почистване на бензинови инжектори

200ml
24 pcs/ctn

Product Code

NC25J

Contains additives that have the ability to recover
injection characteristics within one fuel tank usage. Package is calculated to amount of 60 liters
of fuel.
Средство за почистване на бензинови инжектори. Почиства мръсотия, увеличава мощност.
Подобрява пускането на двигателя, намалява
количеството на вредните вещества в изгорелите газове. Опаковката е предназначена за
обем до 60 литра гориво.

CARB &FLAP CLEANER

Средство за почистване на карбюратора

450ml
12 pcs/ctn

Product Code

ZC-200

Quickly and effectively cleans the carburetor nozzles, pipes, valves and float chamber.
Средство за почистване на карбуратора. Бързо
и ефективно почиства жигльори, канали, плувка камера и клапани на карбуратора. Лесно
разтваря мазни и въглеродни утайки.

INJECTOR CLEANER DIESEL

Средство за почистване на дизелови инжектори

200ml
24 pcs/ctn

Product Code

DS25J

Effectively cleans diesel injectors, reduces exhaust smoke, provides fuel economy, power
recovery. Package is calculated to amount from
45-90 liters of fuel.
Средство за почистване на дизелови
инжектори. Ефективно почиства дизелови
инжектори, намалява изпускателен дим,
осигурява икономията на гориво. Опаковката
е предназначена за обем 45-90 литра гориво.
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ENGINE FLUSH

Средството за промиването на двигателя

325ml
24 pcs/ctn

Product Code

ZC-232

Removes sludge, varnishes, from insoluble parts
in the engine oil system. Can be used at each
change of engine oil. Effective at change of oil of
one viscosity and category to another.
Предназначена за премахването на лаковите
образувания, неразтворими в масло твърди
вещества из маслената система на двигателя.
Може да се използва при всяка смяна на
маслото на двигателя. Ефективно при смяна
на клас и вискозитет на маслото.

RADIATOR STOP LEAK

Средство за промиване на радиатора

325ml
24 pcs/ctn

Product Code

ZC-551

Helps quickly eliminate leaks. Safe for cooling
system parts, copper and aluminum radiators.
Отстраняване на теча от радиатора. Помага
бързо да отстрани течове в охладителната
система. Безопасно за части на охладителните
системи, медни и алуминиеви радиатори..
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ENGINE STOP LEAK

MOTOR DOCTOR

Средство за промиване на двигателя

325ml
24 pcs/ctn

Product Code

E-250Z

Stops the leaks of engine oil. The additive is able
to restore the gasket elasticity. Suitable for diesel
and gasoline engines. Has no harmful effect for
the oxygen sensors and catalysts.
Предназначено за премахване на лаковите
образувания, неразтворими в масло
твърди вещества от маслената система на
двигателя. Може да се използва при всяка
смяна на маслото на двигателя. Ефективно
при смяна на клас и вискозитет на маслото.

Присадка за масло

325ml
24 pcs/ctn

Product Code

ZC-618

Improves compression and oil pressure reducing
its consumption in the old and worn-out engines.
Slows aging of new engines
Присадка за масло. Използва се за
повишаване на компресия и налягането на
маслото, за намаление на консумацията му
в старите и износените двигатели. Намалява
износването на нови двигатели. Намалява
емисиите на отработени газове.

RADIATOR FLUSH

Уплътнител за радиатора

325ml
24 pcs/ctn

Product Code

ZC-552

It is concentrated product that guarantees the
cooling system cleaning from scale, rust, and
antifreeze degradation products. Compatible with
all brands of coolant (antifreeze) used in automobiles.
Промивка на радиатора и охладителната система. Препарат за почистване на охладителната система от накипи, ръжда, продукти
на разлагане на антифризи.

RESURS ENGINE

RESURS TRANSMISSION

Ресурс на двигателя

50g
25 pcs/ctn

Product Code

RE-182

Ресурс на трансмисия

Engine life. Remetallizant - provides
protection and regeneration for engine. Under the influence of pressure
and temperature RESURS nanoparticles restore crystalline metal lattice.
Reduces deterioration and prevents
bullies of cylinder-piston group. Provides fuel economy up to 7.9% due
to the efficiency growth. Mechanics
recommend to use RESURS after the
first maintenance in order to prevent
deterioration.
Ресурс на двигателя. Remetallizant
осигурява защита и възстановяване на двигателя. Под влияние на
налягане и температу- ра наночастиците на Ресурса възста- новяват кристалната решетка на
метала. Намалява износването на
цилиндро-бутална група. Осигурява икономия на гориво до 7-9%
в резултат на повишаване на
ефек- тивността. Автомеханиците
препоръ- чват използването на
РЕСУРСА след първа техническа
инспекция, за да се предотврати
износването.

Special treatment to restore and
protect against mechanical transmissions wear and tear. Increases bearing
transmission life in 2 times.
Ресурс на трансмисия. Предна- значен е за възстановяване и за- щита
от износване на механичните трансмисии. Увеличава се живота на лагерите на трансмисията c 2 пъти.

50g
25 pcs/ctn

LAPPING PASTE DIAMOND

Product Code

AM-532

RT-252

LAPPING PASTE PROFESSIONAL

Притриваща паста Диамант

40g
50 pcs/ctn

Product Code

Притриваща паста Професионална

Lapping paste “Diamond” - Contains
abrasive, approximate hardness to
diamond, used for diesel and gasoline
engines, as well as parts with high
hardness. Contains rough and clean
compositions in one bottle. 1 valve
processing time contracts to 2 minutes.
Provides impermeability for valves.
Provides a ground-surface roughness
of Ra = 0,5 mkm The average grain
size is 32 microns.
Притриваща паста Диамант
съдържа абразив, който по твърдост се доближава до диамант,
използва се за дизелови и бензинови дви- гатели, както и за
части с висока твърдост. Съдържа груби и чисти състави в един
флакон. Време за обработка на
1 клапан се на- малява до 2 минути. Осигурява запечатване на
клапани. Осигурява грапавост на
повърхността Ra = 0,5 микрона
Средният размер на зърно е от 32
микрона.

Valve lapping paste for benzine and diesel engines and other rubbing surfaces.
Contains rough and clean compositions
in one bottle. 1 Valve processing time
contracts to 2 minutes. Provides impermeability for valves.
Provides a ground-surface roughness.
of Ra = 0,6 mkm
The average grain size is 60 microns.
Притриваща паста Професионална.
За претриване на клапани на бензинови и дизелови двигатели и другите
триещи се повърхности. Осигурява
идеално прилагане на повърхността,
увеличива мощността на двигателя.
Съдържа груби и чи- сти състави в
един флакон. Време за обработка на
1 клапан се намалява до 2 минути.
Осигурява запечатва- не на клапани.
Осигурява грапавост на повърхността Ra = 0,6 микрона Средният размер
на зърно е 60 ми- крона.
40g
50 pcs/ctn

Product Code

RZ-223
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ACCESSORIES
АКСЕСОАРИ
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GALAXY

CAR SHAMPOO

Полираща паста с гъба

Автошампоан

0,5L
12 pcs/ctn
Product Code 1L
ZC-121 12 pcs/ctn
Product Code 2L
ZC-150 6 pcs/ctn
Product Code 5L
ZC-161 4 pcs/ctn

Product Code

ZC-111

200g
12 pcs/ctn

Removes dirt and oily scurf. Foams nicely and leaves no
traces and stains. Can be used for all types of lacquers. It
prevents rusting and keeps a lasting clean appearance.
Шампоан (концентрат) за ръчно почистване. Ефективен състав за ръчно почистване. Качествено премахва
замърсявания и мазни отлагания.
Той не оставя следи и петна. Може да се прилага за всякакъв вид лакови повърхности.

POLISHING PASTE CARNAUBA

Полираща паста универсална

Slightly abrasive paste. Removes scratches, cracks and other varnish defects. Leaves the car paint even brighter, more
smooth and glossy.
Полираща паста. Леко абразивна полираща паста за
отстраняване на драскотини и други дефекти по лак.
Идеално възстановява и връща в първоначалното
състояние лаково-бояджийската повърхност.

ZC-131

Nonabrasive paste with natural carnauba wax. Gives intense
shine and protects the paintwork from UV light, dust and dirt.
Returns the color depth to paint. Wax is not washed up to 15
car washes.
Полираща паста с гъба. Неабразивна паста с естествен
восък на Карнауба. Дава силен блясък и предпазва боята
от UV, прах и мръсотия. Връща дълбочина на цвета на
боя. Восък не се измива до 15 автомивки.

POLISHING PASTE UNIVERSAL

100g
48 pcs/ctn

Product Code

Полираща паста за нови лакови покрития

Product Code

ZC-141

100g
48 pcs/ctn

Product Code

ZC-140

Suitable for polishing, cleaning and maintaining all painted
surfaces of cars, boats, motorbikes, bicycles, as well as in
households. With natural carnauba wax.Gives intense shine
and protects the paintwork from UV light, dust and dirt.
Полираща паста неабразивна с восък «Carnauba». Връща лаково-бояджийска повърхност в първоначалното й
състояние, като й придава пълнотата на цвеята. Може да
се използва за полиране след отстраняване на драскотини с абразивни пасти.
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Wet wipe in a tube

Microfiber cloth

Влажна салфетка в тръба

43x62cm
100 pcs/ctn

Product Code

ZTF-010

32x43cm
100 pcs/ctn

Салфетка микрофибър

Product Code

ZTF-009

Blue
Сина

Body Art

Product Code

ZP-005

40x40cm
144 pcs/ctn

Green

Grey

Зелена

Сива

Product Code

Professional

Професионална
Product Code

Product Code

ZP-0051

ZP-006

ZP-0052

Microfiber glove

Ръкавица от микрофибър

50x45cm
144 pcs/ctn

Product Code

ZP-007

Ръкавица за измиване на автомобила

Гъба за измиване на автомобила

40x40cm
48 pcs/ctn

Product Code

Carwashing glove

Carwashing sponge
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28x24cm
144 pcs/ctn

ZT-004

Product Code

ZP-011

23x15cm
144 pcs/ctn

Product Code

ZP-008

23x15cm
144 pcs/ctn
25x18cm
144 pcs/ctn

Product Code

ZP-010

Product Code

ZP-009

HAND CLEANING
ПОЧИСТВАНЕ НА РЪЦЕ
LILLA

AVELLANA

VIOLA

Product Code

1L
12 pcs/ctn

Product Code

HG-2

Removes stains of paints, lacquers, resins and adhesives.
Премахва петна от мастило, лакове, лепила и смоли.

1L
12 pcs/ctn

Product Code

CR-1

1L
12 pcs/ctn

Cream with natural piling.
Почистващ крем за ръце с
естествен скраб.

HG-1

3L
4 pcs/ctn

Product Code

HG-3

Specially formulated to remove heavy-duty dirt
from the hands.
Специално разработена за отстраняване
на упорити замърсявания от ръцете.

BIANCA
Help to preserve the natural defense functions of the skin, while
preventing the formation of hard skin and cracks. All products
are suitable for everyday use, are dermatologically tested.
Способства за запазването на естествената защитна функция на кожата, предотвратява грапавостта и напукването и.
Може да се използва за ежедневна употреба. Всички продукти имат заключение на санитарно-епидемиологичната
служба. Дерматологично тестван.

SCRUBBING WIPES

750ml
12 pcs/ctn

Universal hand paste
Универсална паста.

Product Code

PT-1

Product Code

WP-1

Moisturized wipes for cleaning
and degreasing hands.
Мокри салфетки за почистване
и обезмасляване на ръцете.
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ADHESIVE
ЛЕПИЛО
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SPEEDY BOND GREY

SPEEDY BOND BLACK

before

after

10+10ml
8 pcs/ctn

Product Code

SB-295G

10+10ml
8 pcs/ctn

Product Code

SB-290B

Speedy Fix Adhesive. To fill and reinforce cracks. Two-component resin adhesive for instant and reliable bonding of products made of plastic, metal, wood, ceramics, glass,
rubber and other materials. Speedy-bond can be used both separately and in conjunction with the powder cold welding based on the hydrocarbon fibers.
Лепило бърз ремонт. За запълване и уплътняване на пукнатини. Двукомпонентно полимерно лепило за моментално и надеждно лепене на пластмаса, метал,
дърво, керамика, стъкло, гума и други материали. Speedy-bond може да се използва самостоятелно или в комбинация с праха за студено заваряване въз основа
на въглеводородно влакно.

EXHAUST SYSTEM SEALANT

REARVIEW MIRROR ADHESIVE

Уплътнител на изпускателна система

Лепило за огледало за обратно виждане

1,2ml
24 pcs/ctn

Product Code

RM-281

Glue for rearview mirrors is particularly robust and fast setting adhesive.
Is applicable for all compounds: metal-glass, metal-metal, glass-glass.
Лепило за огледало за обратно виждане. Това е особено издръжливо и бързо втвърдяващо се лепило. Използва се във всички случаи
за съединенията на метал със стъкло, метал с метал, стъкло със
стъкло.

75g
12 pcs/ctn
142g
24 pcs/ctn

Product Code

ES-8090

Product Code

ES-8088

Provides a seal when assembling new exhaust systems, mufflers,
exhaust pipes, catalytic converters, resonators, etc. Can also be
used for domestic purposes as a high temperature adhesive.
Осигурява уплътнение при сглобяването на нови системи за отпадъчни газове, заглушители, изпускателни тръби, каталитични
конвертори, резонатори, и т.н. Може да се използва за битови
нужди като високотемпературно лепило.
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SUPER EPOXY CLEAR

STEEL EPOXY BLACK

SUPER EPOXY прозрачно

STEEL EPOXY черно

35g
12 pcs/ctn

35g
12 pcs/ctn

Product Code

ST-400

Product Code

CL-300

It is used for bonding of electrical components, ceramic tile, wood, metal, concrete and glass products. Can be drilled, filed, tapped, machined, etc. Hardens
in 5 min, gains full strength in 12h.
Епоксидно лепило се използва за лепене на електрически компоненти,
керамични плочки, дърво, метал, бетон и изделия от стъкло.

Suitable for metal, wood, porcelain, fiberglass, pipes, electrical connections,
gaskets, ceramics, hot tabs, most plastics, etc. Not suitable for nylon, silicon,
fluorine resins, soft PVC, polypropylene or rubber. Can be drilled, filed, tapped,
machined, etc. Hardens in 5 min, gains full strength in 12h.
Студено заваряване. Може да се използва за метал, дърво, порцелан,
стъклени влакна, тръби, електрически проводници, уплътнения, керамика,
повечето пластмаси и т.н. Не е подходящ за найлон, силикон, гума, мека
PVC, каучук с полипропилен. Може да бъде пробит, шлифован, изработен
с помощта на машина след 12 часа.

SUPER GLUE
Супер лепило

AB ACRYLIC GLUE
АБ Акрилно лепило

28+28g
24 pcs/ctn

Product Code

CL-305A

10+10g
20 pcs/ctn

Product Code

CL-306A

28+28g
24 pcs/ctn

Product Code

ST-405A

High polymer product, which solidifies very hard, like steel once fully dried. It will sustain high temperature which
makes it fireproof. It also provides good resistance against chemical solvent, antiseptic and ultra violet (UV) rays. Does
not shrink or deform. Due to its toughness, it can withstand very high tensile pulling strength after it has fully dried.
Това е високо-полимерен продукт, придобиващ висока твърдост след изсушаване, сравним по твърдост със
стоманата. Не е устойчив на огън материал. След сушене не се деформира.
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3g
12 pcs/ctn

Quick-drying glue for plastic, wood, rubbers, leather and ceramics.
Бързозасъхващо лепило за пластмаса,
дърво, гума, кожа и керамика.

WELDING , EPOXY PUTTY

UNIVERSAL GLUE

For steel (black)
За стомана (черно) Студено заваряване (черно)

57g
216 pcs/ctn

Product Code

HC-109

28g
216 pcs/ctn

Product Code

HC-120

57g
216 pcs/ctn

Product Code

HC-255

28g
216 pcs/ctn

Product Code

HC-200

Suitable for metal, wood, porcelain, fiberglass, pipes, electrical connections, gaskets, ceramics,hot tabs,
most plastics, etc. Not suitable for nylon, silicon, fluorine resins, soft PVC, polypropylene or rubber. Can
be drilled, filed, tapped, machined, etc. Hardens in 5 min, gains full strength in 12h.
Студено заваряване. Може да се използва за метал, дърво, порцелан, стъклени влакна, тръби,
електрически проводници, уплътнения, керамика, повечето пластмаси и т.н. Не е подходящ за
найлон, силикон, гума, мека PVC, каучук с полипропилен. Може да бъде пробит, шлифован, изработен с помощта на машина след 12 часа.

30g
24 pcs/ctn

Product Code

UG-555

Universal contact adhesive. Ideal for bonding
wood, metal, rigid PVC, leather, rubber, felt, plastic,
glass, ceramics, porcelain, paper. Hardens in 15
min. Gains full strength in 24h.
Универсално контактно лепило. Идеално е за
лепене на дърво, метал, твърд PVC, кожа, гума,
филц, пластмаса, стъкло, керамика, порцелан,
хартия.

THREAD LOCKER RED

THREAD LOCKER BLUE

Фиксатор за резбови съединения
(За неразглобяеми съединения)

Фиксатор за резбови съединения
(За разглобяеми съединения)

10g
24 pcs/ctn

УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО

Multipurpose (white)
За стомана (черно) Студено заваряване (черно)

Product Code

BFU-5

FIX LOCK (BLUE). THREADLOCKER is for locking nuts, bolts, bearings,
gears and pipe joint that require reassembly after service and repair. Its
high permeation ability into tiny spaces means that it is excellent for use
as an anti rust agent on metals.
Фиксатор за резбови съединения (син) използва се за фиксиране на
гайки, болтове, лагери, зъбни колела и тръбни връзки, които по време
на работа могат да се демонтират и обслужват.

10g
24 pcs/ctn

Product Code

BFS-6

FIX LOCK (RED). THREADLOCKER is a high strength material for locking studs or bolts for disassembly where high torque is required. Its high
permeation ability into tiny spaces means that it is excellent for use as an
anti rust agent on metals. It is shock and vibration resistant on vehicles,
tools, machines and moving parts.

Фиксатор за резбови съединения (червен). Високоздрав фиксатор за резбови
съединения използва се за фиксиране на гайки, болтове, лагери, зъбни
колела и тръбни връзки, които по време на работа могат да се демонтират
и обслужват.
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RAELC

KCALB

g58

)LC(-7

DER
g58

g58

)LB(-3

notrac/.scp 441

)DR(-4

notrac/.scp 441

notrac/.scp 441

GASKET MAKER
without odor
Силиконови уплътнения
без миризма

DER

)DR(-8

notrac/.scp 441

CLEAR

BLACK

ясно

85g
12 pcs/ctn

)LB(-9

notrac/.scp 441

черно

Product Code

7-CL

85g
12 pcs/ctn

g58

rodo lartueN
g58

)EG(-5

RED

Product Code

9-BL

85g
12 pcs/ctn

notrac/.scp 441

GREY
сив

червен

Suitable for gaskets used in high temperature applications up to 260°C.
Предназначено е за ремонт и замяна на уплътнения, работещи при висока
температура (260 ° C).
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YERG

KCALB

rodo lartueN
g58

Product Code

8-RD

85g
12 pcs/ctn

Product Code

5-GE

Suitable for gaskets used in high temperature applications up to 350°C.
Предназначен е за ремонт и замяна на уплътнения, работещи при висока
температура (350°C).

BRAKE FLUID
СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ

DOT-4

1L
17 pcs/ctn

Product Code

FD-405A

0,5L
24 pcs/ctn

Product Code

FD-405B

Brake fluid DOT-4 is based on the polyglycol with adding antioxidant, anti-rusting and other
additives preventing rubber from swelling. It is resistant to high temperature and has a
boiling point of dry fluid at -230°С.
Спирачна течност ДОТ-4 въз основа на полигликол с добавяне на антиоксиданти,
добавки против ръжда и други добавки за предотвратяване на подуване на гума.
Устойчива на въздействието на висока температура и температурата на кипене на
суха течност е 230 ° C.
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WIPER BLADES

ЧИСТАЧКИ ЗА СТЪКЛОПОЧИСТВАНЕ

26

Zollex wiper blades construction along with the most
modern materials used for production, provide the highest possible quality for windshield cleaning. They are
also recognised because of their:
• Durability
• Silent operation
• 100% rubber with graffiti layer
• Providing higher driving safety
• Up to 8 adaptors
• Great car model coverage
Класическото устройство на чистачката Zollex заедно с най-съвременни материали, използвани за
произ- водство, гарантира най-високото възможно
качество на почистване на автомобилни стъкла.
Елементът, изработен от естествен каучук с графит
осигурява устойчивостта на гума към влиянието на
околната сре- да • Дълготрайност • Тиха работа •
100% каучук с графитен слой• Осигуряване на по-висока безопас- ност на движението • До 8 адаптера •
Голям обхват автомобилни модели.
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AUTOMOTIVE BULBS

АВТОМОБИЛНИ КРУШКИ
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DASHBOARD KIT

КОМПЛЕКТ ЗА ТАБЛО НА АВТОМОБИЛА

Thanks to the use of special technologies, the light beam is extended
to 30 meters, and the illumination of the roadway is 88.7%. Zollex bulbs
broaden the limits of visibility and give a feeling of comfort, thanks to
the white light which is close to natural. Using of innovative technology
provides a strong light output, which allows always you to see further
and better. Completely safe for the environment, Zollex lamps do not
contain harmful substances and comply with international standards
RoHS, E-mark.
Лампи Zollex са най-модерните осветителни прибори. Чрез
използването на специална технология на производство,
светлинният конус е разширен с 30 метра, а осветяването на пътно
платно е 88,7%. Лампите Zollex разтягат границите на видимост
и дават усещане за комфорт благодарение на бяла светлина,
близка до естествената. Използването на иновативна технология
осигурява мощен светлинен поток, който ви дава възможност
винаги да видите по-далеч и по-добре. Напълно безопасни за
околната среда, лампите Zollex не съдържат вредни вещества и са
съобразени с международните стандарти на RoHS, E-марка.
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PURE VISION

Ксенонова светлина

UV FILTER

По-дълъг живот
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LONG LIFE
Дълъг живот
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UNIVERSAL FILTERS
УНИВЕРСАЛНИ ФИЛТРИ
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NYLON TIES
СВИНСКИ ОПАШКИ

Nylon cable ties of various dimensions. Zollex nylon ties are
incredibly strong and firm. For professional and regular use.
Найлонови хамути на различни размери. Найлонови
хамути Zollex са здрави и издръжливи. За професионална
и домашна употреба.

Code

Code

TB-25-150

TW-25-150

TB-25-200

TW-25-200

TB-36-180

TW-36-180

TB-36-200

TW-36-200

TB-36-300

TW-36-300

TB-48-200

TW-48-200

TB-48-250

TW-48-250

TB-48-300

TW-48-300

TB-48-350

TW-48-350

TB-48-450

TW-48-450

TB-76-400

TW-76-400
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UNIVERSAL CV-BOOT
ПРАХОУЛОВИТЕЛИ ЗА ШРС
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UNIVERSAL CV BOOT
ПРАХОУЛОВИТЕЛИ ЗА ШРС

SMALL
Малък

MEDIUM
Среден

LARGE
Голям

Made from Japan Neoprene Rubber. It is resistant against cuts and
low temperature. CV Boot placing should be made on a specialized
car service stations according to car manufacturer’s instructions.
These CV-boots passed the test on Volkswagen Amarok car, under
the Paris-Dakar race, car team Slovenia. Thanks to its versatility
they cover till 90% of all other sizes.
Универсален прахоуловител за ШРЪС. Направен е от японски
100% неопрен. Устойчив към порязвания и ниски температури.
Ин- сталирането на прахоуловителя трябва да е направено
в специализи- рани авто сервизи, съгласно инструкциите на
производителя на автомобила. Мина тест в автомобила на
словенския екип Volksvagen Amarok по време на състезанията
Париж-Дакар. Бла- годарение на своята гъвкавост покрива до
90% от размера на прахоуловителя.
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AEROSOL PAINT
СПРЕЙ БОЯ
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RAL PAINT

HIGHTEMPERATURE PAINT

RAL бои

ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА

Fast drying paint for indoor and outdoor use. Perfectly covers metal,
glass, plastic and wooden surfaces.
The colours match RAL table. RAL
number is on the cap.
Боя с общо приложение, бързо
съхнене, за вътрешна и външна
употреба. Отлично покрива повърхности от метал, стъкло, пластмаса и
дърво. Отговаря на номера на цветовеят в стандарта RAL, посочен на
етикета.

400ml
12 pcs/ctn

Suitable for interior and exterior work.
The paint can withstand temperatures
up to 600°C after drying. It is suitable for
radiators, boilers, gas stoves, exhaust
pipes and barbecues painting. Oil, rust,
salt, water resistant.
Използва се за боядисване на метални, пластмасови и дървени повърхности, за интериорни екстериорни
работи. След изсушаване, боята издържа температура 600 ° C и може да
се използва за боядисване на радиатори, бойлери, котли, газови печки,
изпускателни тръби, печки и барбекю.
450ml
12 pcs/ctn

SPRAY GUN HOLDER

PRIMER PAINT

Дръжка за пистолет-пръскач

Акрилен грунд

Universal quickly drying acrylic primer
paint. It has long-lasting anticorrosion
effect. It can be used for all kinds of
different surfaces like metal, glass,
wood, ceramics and most of plastic.
Универсален бързосъхнещ акрилен
грунд. Има дълго антикорозионно
действие. Може да се използва за
всички видове повърхности, като
например метал, стъкло, дърво,
керамика и повечето пластмаси.

400ml
12 pcs/ctn

Product Code

GS451

Perfect grip, easy to handle.
Fits to every aerosol can.
Идеална дръжка, удобен за
употреба. Подходящ за всеки спрей.

100 pcs/ctn

UNDERBODY PROTECTION
Маджун за защита на каросерии.

RUBBER PAINT

Provides effective and durable corrosion
protection for all kind of vehicles. The
protective layer formed on the treated
surface is long-lasting wear and salt
water resistant and also protects the
chassis against damages. It is high
and low temperature: -25°C and +50°C
resistant.
Осигурява ефективна и дълготрайна
защита срещу корозия за всички
видове
превозни
средства.
Защитният слой върху третираната
повърхност е устойчив на износване
и сол, водоустойчив. Предпазва
каросерия от увреждане на чакъл.
Устойчив срещу високи и ниски
температури (от -25 ° С до + 50 ° С).

БОЯ ЗА ГУМА

Protective rubber coating. Excellent
for changing the surface appearance.
You can use it for wheels, emblems,
thresholds, grilles, plastic interior
parts. It is easy to apply and to remove. Does not damage the treated
surface.
Защитно гумено покритие. Отлично
прилага за промяна на външния вид
на повърхността. Може да се използва за джанти, емблеми, прагове,
решетки, пластмасови вътрешни
части. Лесно е да се прилага. Не
поврежда повърхността.
450ml
12 pcs/ctn

520ml
12 pcs/ctn

Product Code

UN-18
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AIR FRESHENERS
АРОМАТИЗАТОРИ
The attractive design and pleasant fragrance of air fresheners ZOLLEX will definitely enliven the interior of your home and vehicle.
Ароматизатори ZOLLEX със своята приятна миризма и привлекателна форма със сигурност освежат интериора на вашия
автомобил или вкъщи.

COOL BREEZE

GREEN TEA

LEMON

NEW CAR

VANILLA

CHERRY

100 pcs/ctn

Product Code

100 pcs/ctn

Product Code

100 pcs/ctn

Product Code

100 pcs/ctn

Product Code

100 pcs/ctn

Product Code

100 pcs/ctn

Product Code

100 pcs/ctn

Product Code

100 pcs/ctn

Product Code

100 pcs/ctn

Product Code

100 pcs/ctn

Product Code

100 pcs/ctn

Product Code

100 pcs/ctn

Product Code
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AF35CB

AF62CB

AF35GT

AF62GT

AF35LE

AF62LE

AF35NC

AF62NC

AF35VA

AF62VA

AF35SG

AF62SG

TAPES INSULATION
ИЗОЛАЦИОННИ ЛЕНТИ

Universal insulating tape, heat resistant and waterproof. Useful for various repairs, wrapping pipe fixing. Designed for professional and general
use.Available in various colors: black, red, white, blue, green.
Универсален изолирбанд, устойчив на топлина и водоустойчив.
Подходящ за различни ремонти, тръбна намотка, фиксиране.
Предназначен е за професионално и битово използване. Предлага
се в различни цветове: черно, червено, бяло, синьо, зелено.

Dimension

Code

Color

19x10 cm

PH102

green

19x10 cm

PH103

red

19x10 cm

PH105

blue

19x10 cm

PH104

white

19x10 cm

PH101

black

19x20 cm

PH201

black

19x10 cm

2x 5 colors
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General distributor / Generalni distributer
Zolleks Avto d.o.o. Kidričeva cesta 97, 4220 Škofja Loka Slovenija
Tel.: +386 4 502 07 10 e-mail: info@zolleks.si www.zx-zollex.com

