CZYSTE
ZŁOTO

K2 GOLD
KOMPENDIUM

K2 GRAVON
CERAMICZNA OCHRONA LAKIERU DO 5 LAT
K2 GRAVON zabezpiecza powierzchnię przed zarysowaniami, zabrudzeniami,
promieniami UV, solą, ptasimi odchodami, opadami i sokami z drzew, pozostałościami
po owadach, korozją i uszkodzeniami mechanicznymi, spowodowanymi np.
uderzeniami kamieni o karoserię.
Chroni lakier przed powstawaniem defektów obniżających połysk, zmniejsza ryzyko
powstawania kolistych zarysowań. Dzięki powłoce ceramicznej nie ma konieczności
woskowania samochodu, a ze względu na doskonałe odpychanie zabrudzeń i
właściwości samoczyszczące można zmniejszyć częstotliwość mycia.

LAKIER

W przeciwieństwie do wosków, powłoki ceramicznej nie da się zmyć przy pomocy
środków chemicznych, dlatego jest to najtrwalszy znany sposób zabezpieczenia
powierzchni. Jedynym sposobem usunięcia powłoki jest maszynowe wypolerowanie.
Powłoka ceramiczna zabezpiecza również przed graffiti, naniesiona farba nie przylega
do powierzchni i łatwo daje się usunąć.

INDEKS: G030
POJEMNOŚC:50ML
EAN: 5906534014863
3 SZT / KARTON

K2 GRAVON LITE
CERAMICZNA OCHRONA LAKIERU DO 24 MIESIĘCY

K2 Gravon Lite to najprostsza oraz najszybsza w aplikacji powłoka
ceramiczna, która zabezpieczy lakier przed zarysowaniami, zabrudzeniami,
promieniami UV oraz innymi czynnikami zewnętrznymi.
Powłokę można nakładać warstwowo zwiększając ochronę z każdą kolejną
warstwą nawet do 2 lat. Powłoka ceramiczna to doskonała alternatywa dla
wosków samochodowych, a ze względu na doskonałe właściwości odpychania
zabrudzeń można zmniejszyć częstotliwość mycia.
W przeciwieństwie do wosków, powłoki ceramicznej nie da się zmyć przy
pomocy środków chemicznych, dlatego jest to najtrwalszy znany sposób
zabezpieczenia lakieru. Jedyną możliwością usunięcia powłoki jest maszynowe
spolerowanie. Powłoka ceramiczna zabezpiecza również przed graffiti,
naniesiona farba nie przylega do powierzchni i łatwo daje się usunąć.

LAKIER

Produkt K2 Gravon Lite 30 ml wystarczy na naniesienie 2 warstw na lakier (w
zależności od wielkości samochodu).

INDEKS: G033
POJEMNOŚĆ: 50ML
EAN: 5906534044143
12 SZT / KARTON

INDEKS: G032
POJEMNOŚĆ: 30ML
EAN: 5906534016552
12 SZT / KARTON

K2 GRAVON PRIMER

K2 GRAVON RELOAD

K2 Gravon Primer to podkład polerski stosowany bezpośrednio na lakier
przed aplikacją powłoki ceramicznej K2 Gravon (oraz innych powłok
ceramicznych i kwarcowych). Bardzo mocno podbija głębię koloru lakieru i
zwiększa połysk. Wzmacnia wiązanie i trwałość nałożonej na niego powłoki
ceramicznej. Nie zawiera cząstek silikonu oraz cząstek ściernych. Nadaje się
również jako wykończeniowy środek polerski przy korekcie lakieru.

K2 GRAVON RELOAD to jedyny w swoim rodzaju super szybki środek do
konserwacji powłok ceramicznych, którego celem jest wydłużenie żywotności
powłoki. Niezastąpiony w okresowej pielęgnacji powłoki K2 GRAVON.

PRZED NAŁOŻENIEM POWŁOKI CERAMICZNEJ

KONSERWACJA POWŁOKI CERAMICZNEJ

Gwarantuje piękny głęboki połysk, wyśmienity poślizg oraz doskonałe
właściwości hydrofobowe.Jego aplikacja jest niezwykle prosta. Produkt
zmniejsza ryzyko powstania małych rys, może być używany także do
zabezpieczenia lakieru bez powłoki.

LAKIER

K2 GRAVON RELOAD świetnie zabezpiecza karoserię oraz można go
aplikować również na takie elementy jak plastik, guma czy szkło. Jego trwałość
w zależności od użytkowania może wynosić od 3 do 6 miesięcy

INDEKS: G037
WAGA: 140G
EAN: 5906534015112
6 SZT / KARTON

INDEKS: G035
POJEMNOŚĆ: 250ML
EAN: 5906534014870
6 SZT / KARTON

K2 PROTON

TRWAŁY WOSK OCHRONNY

K2 Proton to najwyższej jakości wosk Carnauba do lakieru samochodowego wyprodukowany na bazie
najtwardszego wosku występującego w naturze. Twardy wosk nadaje lakierowi niesamowity, lustrzany
połysk, wzmacnia i pogłębia kolor.Woskowanie z użyciem K2 Proton jest łatwe i przyjemne, a polerowanie
nie wymaga wysiłku.
Wosk przeznaczony jest do aplikacji ręcznej, może być nakładany tradycyjnie przy pomocy aplikatora
gąbkowego lub w sposób preferowany przez najbardziej wymagających entuzjastów kosmetyki
samochodowej - za pomocą gołych rąk.Powstała na lakierze warstwa ochronna jest wyjątkowo trwała,
ułatwia spływanie wody oraz zapewnia ochronę nawet do kilkunastu myć. Lakier jest mniej podatny na
zabrudzenia i łatwiej się je z niego usuwa.

LAKIER

Wosk Carnauba K2 Proton jest wysoce wydajny. Jedno opakowanie wystarcza na kilka woskowań auta
średniej wielkości.

INDEKS: G040
WAGA: 200G
EAN: 5906534014979
6 SZT / KARTON

K2 SPECTRUM
QUICK DETAILER
K2 SPECTRUM to unikalny, syntetyczny wosk w płynie (Quick Detailer),
którego celem jest szybkie nabłyszczanie lakieru auta. Doskonale
sprawdza się w sytuacjach kiedy w krótkim czasie chcemy nadać
połysk i odświeżyć wygląd całego samochodu. Zapewnia
natychmiastowy i spektakularny efekt.

LAKIER

Idealny do usuwania z lakieru odcisków palców czy delikatnych
zanieczyszczeń. Może być stosowany do nadania poślizgu podczas
glinkowania lakieru, co jest niezbędne w trakcie procesu
dekontaminacji lakieru.

INDEKS: G020
POJEMNOŚĆ: 700ML
EAN: 5906534004406
6 SZT / KARTON

K2 BELA
AKTYWNA PIANA, 3 WERSJE ZAPACHOWE

LAKIER

Aktywna piana K2 Bela stworzona została z myślą o największych entuzjastach
kosmetyki samochodowej, osób, które oczekują wysokiej jakości idącej w parze z
łatwością użycia. Zmiękcza brud na aucie i ułatwia jego dalsze mycie. Znacząco
ogranicza ryzyko zarysowania lakieru podczas mycia ręcznego. Dzięki temu mycie auta
nie powoduje drobnych zarysowań lakieru, jest szybsze i przekłada się na znaczącą
oszczędność czasu.
Dzięki neutralnemu pH piana aktywna K2 Bela, nie zagraża powłokom ceramicznym
oraz jest bezpieczna dla samochodów, których lakier został zabezpieczony za pomocą
wosków.

BLUEBERRY
INDEKS: G100BB
POJEMNOŚĆ: 1L
EAN: 5906534016263
10 SZT / KARTON

SUNSET FRESH
INDEKS: G100SF
POJEMNOŚĆ: 1L
EAN: 5906534016300
10 SZT / KARTON

ENERGY FRUIT
INDEKS: G100EF
POJEMNOŚĆ: 1L
EAN: 5906534016526
10 SZT / KARTON

K2 QUANTUM
SYNTETYCZNY WOSK OCHRONNY
K2 QUANTUM to trwały i łatwy w aplikacji wysokiej jakości wosk syntetyczny. Stworzony na bazie
najwyższej jakości polimerów, zapewnia wielomiesięczną ochronę przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, takimi jak kwaśne deszcze, promieniowanie UV czy wysokie temperatury.

LAKIER

Dzięki, zawartości unikalnych środków wzmacniających, kolor zapewnia doskonałe wykończenie
woskowanej powierzchni, nadając mu głębię i lustrzany połysk. Po zastosowaniu wosku lakier staje
się wyjątkowo gładki, a na jego powierzchni pozostaje trwała warstwa hydrofobowa, która ułatwia
odprowadzanie wody oraz minimalizuje przywieranie brudu.

INDEKS: G010
WAGA: 140G
EAN: 5906534007209
6 SZT / KARTON

K2 VENA
SZAMPON HYDROFOBOWY
K2 VENA to wyjątkowo skuteczny, wydajny, zaawansowany szampon samochodowy. Stworzony z
myślą o najbardziej wymagających entuzjastach kosmetyki samochodowej. W trakcie jednego mycia
konserwuje i nadaje karoserii, właściwości hydrofobowych, jednocześnie będąc w pełni bezpiecznym
dla woskowych i ceramicznych powłok chroniących lakier.

LAKIER

Obfita piana gwarantuje duży komfort mycia, unoszący się w powietrzu nietuzinkowy zapach
zamienia pracę w przyjemność, a utworzona na powierzchni lakieru powłoka hydrofobowa ułatwia
odprowadzanie wody pozostawiając, lśniącą i czystą powierzchni.

INDEKS: G141
POJEMNOŚĆ: 1L
EAN: 5906534015860
10 SZT / KARTON

K2 VENOX
MLECZKO DO USUWANIA RYS
K2 VENOX to mleczko przeznaczone do skutecznego usuwania rys z
powierzchni lakieru. Przywraca pierwotny blask trwale usuwając rysy
zamiast tymczasowo je maskować. Usunięte za pomocą K2 VENOX
zarysowania nie powracają nawet po wielokrotnym myciu auta.

LAKIER

Produkt dzięki swojej konsystencji jest wygodny w użyciu i łatwo się
poleruje. Nadaje się do aplikacji ręcznej lub maszynowej. Usuwanie rys
za pomocą mleczka K2 VENOX jest banalnie proste!

INDEKS: G050
WAGA: 180G
EAN: 5906534007230
6 SZT / KARTON

K2 ROTON
SPEKTAKULARNY PŁYN DO MYCIA FELG

FELGI I OPONY

K2 ROTON w spektakularny sposób usuwa wszelkie uporczywe zabrudzenia, w tym osad z klocków
hamulcowych i zabrudzenia drogowe, czego efektem jest zabarwienie naniesionego płynu na
czerwono. Mycie felg za pomocą płynu jest szybkie, efektywne i skuteczne i nie wymaga wysiłku.
Brud jest usuwany bez ryzyka zarysowania czyszczonej powierzchni.

INDEKS: G167
POJEMNOŚĆ:700L
EAN: 5906534009760
6 SZT / KARTON

K2 SIGMA
ŻEL DO PIELĘGNACJI OPON

K2 SIGMA to połączenie szlachetnych olejków, nadających wysoki połysk i głęboki kolor oraz
syntetycznych polimerów chroniących oponę przed pękaniem i starzeniem. Wyjątkowa łatwość
użycia idzie w parze z mistrzowskim wykończeniem.Bez wysiłku uzyskujemy efekt pozbawiony smug
i śladów. Powstała na powierzchni opony, wodoodporna, niewidzialna warstwa ochronna nie spłynie
podczas opadów deszczu.

FELGI I OPONY

Regularne stosowanie dressingu do opon zapewnia efekt utrzymujący się nawet do kilku tygodni. K2
Sigma rewelacyjnie sprawdza się przy pielęgnacji uszczelek oraz elementów plastikowych. Jej
stosowaniu towarzyszy przyjemny aromat.
Doskonała do pielęgnacji plastików zewnętrznych.

INDEKS: G157
POJEMNOŚĆ: 500ML
EAN: 5906534009081
6 SZT / KARTON

K2 APC
ALL PURPOSE CLEANER

DESKA ROZDZIELCZA I PLASTIKI

K2 APC czyli ALL PURPOSE CLEANER w koncentracie to znakomity, wielozadaniowy środek
czyszczący o szerokim zastosowaniu. Nadaje się do stosowania we wnętrzu oraz na zewnątrz
samochodu. Doskonale radzi sobie nawet z najcięższymi zabrudzeniami. Idealnie sprawdza się w
czyszczeniu tworzyw sztucznych, winylu, gumy, opon, komory silnika, dywaników, podsufitek,
tapicerki materiałowej, elementów lakierowanych. Może być stosowany jako prespray oraz środek do
mycia wstępnego. Przywraca czyszczonym elementom naturalny wygląd.
K2 APC ma neutralne pH, dzięki czemu jest całkowicie bezpieczny dla czyszczonych powierzchni.
Ponadto nie pozostawia efektu połysku ani białego nalotu. Zapewnia świeżość oraz naturalną
strukturę czyszczonym elementom.

INDEKS: G130
POJEMNOŚĆ: 1L
EAN: 5906534016249
10 SZT / KARTON

K2 SATINA
INTERIOR QUICK DETAILER

BLUEBERRY
INDEKS: G417BB
POJEMNOŚĆ: 770ML
EAN: 5906534016485
6 SZT / KARTON

DESKA ROZDZIELCZA I PLASTIKI

K2 SATINA to wyjątkowy środek do pielęgnacji deski rozdzielczej i wszystkich tworzyw sztucznych
wewnątrz samochodu. Zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających entuzjastach
autokosmetyki.
Dzięki innowacyjnej recepturze przywraca oryginalny wygląd elementom plastikowym, winylowym
czy gumie wnikając głęboko w tworzywo, podkreślając kolor i wydobywając jego naturalną strukturę.
Pozostawia gładką i satynową powierzchnię bez efektu połysku oraz lepkiej i tłustej powłoki.
Zawiera dodatki antystatyczne, dzięki którym na powierzchni nie osadza się brud i kurz. Zawartość
silnych filtrów UV zapobiega degradacji tworzywa oraz pozwala utrzymać długotrwały efekt
nowości.

SUNSET FRESH
INDEKS: G417SF
POJEMNOŚĆ: 770ML
EAN: 5906534016515
6 SZT / KARTON

ENERGY FRUIT
INDEKS: G417EF
POJEMNOŚĆ: 770ML
EAN: 5906534016508
6 SZT / KARTON

K2 OMEGA

ŻEL DO PIELĘGNACJI DESKI ROZDZIELCZEJ I PLASTIKÓW

DESKA ROZDZIELCZA I PLASTIKI

K2 OMEGA nadaje połysk, podkreśla strukturę i wydobywa oryginalny kolor tworzywa. Innowacyjna
formuła produktu zapewnia długotrwały efekt, skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV
dzięki właściwościom antystatycznym na długo chroni przed ponownym osadzaniem się kurzu.
Pozostawia przyjemny zapach i lśniącą powierzchnię, która sprawia, że czyszczone elementy
wyglądają jak nowe.

INDEKS: G410
POJEMNOŚĆ: 500ML
EAN: 5906534014535
6 SZT / KARTON

K2 AURON
REGULARNA PIELĘGNACJA SKÓR

Zestaw do pielęgnacji skór K2 Auron to pakiet czterech wyjątkowych produktów, zaprojektowanych z myślą o zapewnieniu skórzanej tapicerce
delikatności, przywróceniu naturalnego, matowego wyglądu oraz ochrony przed przecieraniem i pękaniem. Receptura i forma produktów, została tak
dobrana aby zapewnić maksymalną skuteczność oraz wydajność przy zachowaniu wyjątkowej łatwości użycia. Z zestawem K2 Auron, dbanie o
skórzaną tapicerkę jest wyjątkowo proste, niezależnie od stopnia znajomości tematu kosmetyki samochodowej.

SKÓRA

Zawartość zestawu K2 Auron:
Pianka do czyszczenia skóry K2 AURON CLEANER - to delikatny, a zarazem niesamowicie skuteczny środek do czyszczenia skór w formie piany,
wyposażony w wygodną pianowniczkę, która ułatwia jego użycie. Dzięki neutralnemu pH nadaje się do regularnego stosowania. Nie narusza warstwy
ochronnej skóry.Środek zabezpieczający skórę przed ścieraniem
K2 AURON PROTECTANT - zabezpiecza skórę przed przecieraniem, pękaniem, a także przed wchłanianiem potu z dłoni (w przypadku skóry na
kierownicy). Pozostawia skórę matową oraz naturalnie lekko szorstką w dotyku. Zapewnia miękkość i elastyczność, dzięki czemu jest bardziej odporna
na uszkodzenie.
Szczoteczka do czyszczenia K2 AURON BRUSH - szczotka o miękkim włosiu zaprojektowana z myślą o czyszczeniu delikatnej powierzchni tapicerki
skórzanej lub materiałowej. Wykonana z najwyższej jakości materiałów, o solidnej i trwałej konstrukcji. Doskonale czyści, docierając do wszystkich
zakamarków i zagłębień skóry. Nie niszczy powierzchni skóry, nie pozostawia smug. Doskonale leży w dłoni.
Mikrofibra - uniwersalna, puszysta mikrofibra do czyszczenia i osuszania delikatnych powierzchni m.in. skór, tworzyw sztucznych, lakieru. Cięta
laserowo, dzięki czemu nie posiada obszyć oraz krawędzi. Prost splot włókien powoduje, że doskonale wchłania wodę i świetnie nadaje się do osuszania
np. powierzchni skóry po czyszczeniu.

INDEKS: G420
EAN: 5906534015419
6 SZT / KARTON

K2 AURON STRONG
EKSTREMALNE CZYSZCZENIE SKÓRY

Zestaw K2 Auron Strong to specjalista od trudnych zadań. Przeznaczony do czyszczenia mocno zabrudzonych i zaniedbanych powierzchni skórzanych,
takich jak fotele, kierownica, inne obszyte skórą elementy wnętrza auta. Doskonale nadaje się do przywrócenia atrakcyjnego wyglądu tapicerce, która
nigdy nie była czyszczona.

SKÓRA

Zawartość zestawu K2 Auron Strong:
Pianka do czyszczenia skóry K2 AURON CLEANER STRONG - pianka czyszcząca o zwiększonej sile działania. Przeznaczona do zwalczania starych i silnych
zabrudzeń. Charakteryzuje się dużą mocą i krótki czasem działania. Idealnie nadaje się do zastosowań profesjonalnych gdzie kluczowy jest czas całego
procesu czyszczenia. Z uwagi na swoją wysoką siłę działania powinna być używana jednorazowo do usunięcia zabrudzeń, a do regularnej pielęgnacji
zastąpiona standardowym produktem K2 Auron Cleaner.
Środek zabezpieczający skórę przed ścieraniem K2 AURON PROTECTANT - zabezpiecza skórę przed przecieraniem, pękaniem, a także przed
wchłanianiem potu z dłoni (w przypadku skóry na kierownicy). Pozostawia skórę matową oraz naturalnie lekko szorstką w dotyku. Zapewnia miękkość i
elastyczność, dzięki czemu jest bardziej odporna na uszkodzenie.
Szczoteczka do czyszczenia K2 AURON BRUSH - szczotka o miękkim włosiu zaprojektowana z myślą o czyszczeniu delikatnej powierzchni tapicerki
skórzanej lub materiałowej. Wykonana z najwyższej jakości materiałów, o solidnej i trwałej konstrukcji. Doskonale czyści, docierając do wszystkich
zakamarków i zagłębień skóry. Nie niszczy powierzchni skóry, nie pozostawia smug. Doskonale leży w dłoni.
Mikrofibra - uniwersalna, puszysta mikrofibra do czyszczenia i osuszania delikatnych powierzchni m.in. skór, tworzyw sztucznych, lakieru. Cięta laserowo,
dzięki czemu nie posiada obszyć oraz krawędzi. Prosty splot włókien powoduje, że doskonale wchłania wodę i świetnie nadaje się do osuszania np.
powierzchni skóry po czyszczeniu.

INDEKS: G421
EAN: 5906534016331
6 SZT / KARTON

ZACHĘCAMY DO
UZUPEŁNIENIA
OFERTY

K2 - INWESTYCJA, KTÓRA SIĘ ZWRACA

