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Řada produktů pro 

čištění a péči
 

Vyvinuto pro car wrappingové fólie 
společností ORAFOL

Engineered to Perform Better™

Pro profesionální 
car wrapping:

ORACAL®

®

 povrchový   
čistič před polepem, 1 l

 

Číslo artiklu: 

ZR-ORACAL-REINIGERXX

Produkty pro čištění a péči 
ORACAL  jsou dodávány pouze 
jako kompletní sady, ve verzi pro 
lesklé nebo matné povrchy.

Tento speciální povrchový čistič 
odmašťuje a odstraňuje čisticí 
prostředky před použitím 
samolepicích car wrappingových 
fólií. Cena : 1 - 6 ks   451 Kč/ks bez DPH

                                                                              od  6 ks  369 Kč/ks bez DPH

bmechurova
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Čisticí prostředky

Šampón ORACAL®

 

 

Každá sada obsahuje 500 ml šampónu ORACAL® 
pro lesklé nebo matné car wrappingové fólie.

 

Intenzivní čistič ORACAL®

 

Každá sada obsahuje 500 ml intenzivního čističe 
ORACAL® pro lesklé nebo matné car wrappingové fólie.

Nyní dostupné od  
společnosti ORAFOL: 
Nejlepší prostředky pro čištění 

a péči o polepená auta.

Přípravky pro péči

Přípravek pro rychlé ošetření ORACAL® 

 

 

 

 

Každá sada obsahuje 500 ml přípravku pro rychlé ošetření 
ORACAL® na lesklé nebo matné car wrappingové fólie.

 

Dlouhotrvající efekt ORACAL®

 

Každá sada obsahuje 500 ml dlouhotrvajícího efektu 
ORACAL® pro lesklé nebo matné car wrappingové fólie.

Řada produktů pro čištění a péči o car wrappingové fólie ORAFOL®

  www.top-autofolie.cz

Dodáváme pouze celé sady:
Pro lesklé povrchy – číslo artiklu: ZR-ORACAL-RPS-GLANZ

Pro matné povrchy – číslo artiklu: ZR-ORACAL-RPS-MATT

Sada obsahuje:

 2x speciální čisticí houbu na car wrappingové fólie

Prostředky pro čištění a péči ORACAL® byly specificky 
vyvinuty pro péči o povrch aut polepených car 
wrappovými fóliemi ORAFOL®. Všechny produkty této 
řady byly vyrobeny tak, aby poskytovaly konzistentní 
vynikající výsledky.

S prostředky pro čištění a péči ORACAL® si můžete být 
jisti, že používáte profesionální čistidla a přípravky pro 
péči o váš vůz.

Šamponový koncentrát (max. ředění vodou 1:100) pro 
auta s polepem. Vytváří jemnou pěnu, která čistí jemně 
a efektivně. 

Nejvhodnější pro pravidelné ruční mytí.

Přípravek pro rychlé ošetření ORACAL® na lesklé car wrappingové 
fólie je emulze pro čištění a péči, která neobsahuje silikon. Po 
ošetření zanechává vodoodpudivý antistatický povrch. 

Ekvivalentním produktem pro matné fólie je emulzní přípravek 
pro péči a čištění bez rozpouštědel a konzervantů. Po ošetření 
zanechává vodoodpudivý antistatický povrch, který zvýrazňuje 
matný efekt. 

Určeno pro pravidelné použití. Následné znečištění je pak možné 
odstranit podstatně jednodušším způsobem.

Dlouhotrvající efekt ORACAL® poskytuje vaší car 
wrappingové fólii dlouhodobou ochranu. Varianta pro lesklé 
fólie zanechává extrémně hladký povrch s jasným leskem. 
Obsahuje PTFE. Varianta pro matné fólie je bezvodý produkt 
s vysokým obsahem vosku carnauba. 

Nejvyšší možná ochrana je dosažena už 24 hodin po 
aplikaci.

Intenzivní čistič bez rozpouštědel k přímému použití na 
silně znečištěná auta s polepem car wrappingovými 
fóliemi. 

Po 1-2minutovém působení odstraňuje olej, mastnotu, 
znečištění prachem i hmyz. 

Pro nejlepší výsledky nanášejte čisticí houbou na 
povrch fólie.
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Cena:sada pro lesklé povrchy 1 623 Kč bez DPHsada pro matné povrchy 1 808 Kč bez DPH
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