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Vážené dámy a páni, 
milí zákazníci,

všetkých nás spája láska a predovšetkým vášeň k automobilom. Preto sa veľmi teším, že rodinná fi rma 
Würth so svojimi spoľahlivými a kvalitnými produktami je už desaťročia dôležitým partnerom automobi-
lového priemyslu. Sme hrdí na túto tradíciu a počas tých všetkých rokov sme nikdy neprestali brať ohľad 
na vaše potreby. Kontinuálne rozvíjame naše produkty a služby tak, aby na konci dňa mala vášeň 
aj pridanú hodnotu.

Vášeň potrebuje starostlivosť! Presne na tomto základe sme prepracovali náš program v oblasti starostli-
vosti o vozidlo, aby bol ešte atraktívnejší a užívateľsky príjemný. Výsledok: nová Würth Perfection Line - 
starostlivo koordinované produktové portfólio s vynikajúcim výkonom v obvyklej kvalite Würth.

Profi tujte okamžite s programom orientovaným na výsledok a presvedčte sa, že profesionálna starostlivosť 
o vozidlá je výborným doplnkovým biznisom pre vašu spoločnosť.

Würth Perfection Line vám ponúka nielen excelentné produkty, ale vďaka vašim službám a cielenej 
marketingovej podpore, aj pridanú hodnotu ako ucelený koncept.

Sme o tom presvedčení, že týmto krokom naplníme našu, ale čo je oveľa dôležitejšie, aj vašu požiadavku 
na dokonalý výsledok. Nechajte sa nadchnúť našim novým konceptom a precíťte vášeň pre starostlivosť 
o auto ešte raz nanovo. 

So srdečným pozdravom

Váš

Patric Sattler
Vedúci divízie Auto International

WÜRTH PERFECTION LINE
passion needs care
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Dokonalý lesk

Dokonalosť je otázkou detailov. Würth Perfection Line vám ponúka 
v každom kroku čistenia a prípravy vášho vozidla 
dokonalé produkty – nadchnite sa nimi!1  I    OŠETROVANIE EXTERIÉRU
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Základom dokonalej 
čistoty je intenzívne 
očistenie
Check-Up

Pre perfektný výsledok čistenia je dôležité najprv dôkladne sa zaoberať aktuálnym stavom 
vonkajších povrchov. Ako prvé odporúčame vozidlo najskôr opláchnuť väčším množstvom 
vody na odstránenie veľkých nečistôt. Až následne sa môžete venovať ďalšej práci – posú-
deniu problémových oblastí.

Zdokumentujte si stav vozidla v tomto štádiu ako dôkaz pre zákazníka 
a zároveň kontrolný zoznam pre vás pre nasledujúce čistiace pracovné 
kroky.

Predčistenie problémových oblastí

Zvyšky hmyzu
Zvyšky hmyzu sa nachádzajú predovšetkým na čelnom skle a prednej časti nárazníka. Často 
neriešiteľné mastné škvrny, ktoré sa na slnku môžu pripiecť, odolávajú bežným konvenčným 
čistiacim prostriedkom. Skutočné riešenie na vyčistenie takýchto problematických miest 
ponúka náš Odstraňovač hmyzu*I obj.č. 0893 470. 
* Dostupný v baleniach:
500 ml I obj.č. 0893 470
5 l I obj.č. 0893 470 5
20 l I obj.č. 0893 470 20

Bojujte s mastnými fľakmi:
Nastriekajte Odstraňovač hmyzu vo väčšom 
množstve na ošetrované miesta a nechajte 
chvíľku pôsobiť.  

tip

Pre rýchlejšie dosiahnutie silného a účinného 
výsledku vám odporúčame mechanickú pomoc 
s našou inovatívnou sériou CLAY na stranách 
8 a 9. Tieto produkty kombinujú v sebe silu 
čistiacej plastickej hmoty s výhodami utierok, 
špongií, rukavíc a vankúšikov! 
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Zbavte sa celkom jednoducho škvŕn od asfaltu, 
hrdze a živice

Škvrny od asfaltu
Zvlášť na bočných prahoch  a kolesách patria asfaltové škvrny medzi najškaredšie 
zašpinenia – predovšetkým pri svetlých autách. Použite na to Odstraňovač asfaltu*I 
obj.č. 0890 26  005, pričom ho nechajte na príslušných miestach chvíľku pôsobiť.
* Dostupný v baleniach:  
300 ml I obj.č. 0890 26
5 l I obj.č. 0890 26  005

Jemná hrdza
S Odstraňovačom jemnej hrdze I obj.č. 0890 130 odstránite bez problémov jemnú 
hrdzu z karosérie. Jednoducho ho naneste na plochu a nechajte maximálne tri minúty pôsobiť 
a následne povrch poriadne opláchnite vodou.  

Živica
Odstráňte zatvrdnuté zvyšky živice. Použite Odstraňovač živice I obj.č. 0890 21 005, 
ktorý priamo aplikujte na znečistené miesta alebo pomocou handričky. Na záver vyčistite plochu 
utierkou alebo špongiou.
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Pred, počas a po použití: 
Efektný výsledok pri čistení docielite 
s produktami série CLAY, ktoré v sebe 
spájajú čistiacu silu plastickej hmoty 
a výhody vankúšov, rukavíc, špongií 
a utierok. 

novinka!
inovácia pre dokonalé
odstránenie odolnej špiny
Nové utierky, špongie, rukavice 
a vankúše zo série CLAY.

Nová vysoko inovatívna séria CLAY nahrádza tradičné plastické hmoty alebo špongie na hmyz.  
Tieto produkty zjednocujú čistiacu silu plastickej hmoty a výhody používania vankúšov, špongií,  
rukavíc a utierok! Takto si vyčistíte povrch rýchlo a krajšie – dokonalá predpríprava pre následné 
opláchnutie a leštenie.

Vankúš CLAY I obj.č. 0585 300 150
Rukavica CLAY I obj.č. 0585 300 210
Utierka CLAY I obj.č. 0585 300 320
Špongia CLAY I obj.č. 0585 300 110
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Bez ohľadu či použijete vankúš, 
rukavicu, čistiacu utierku alebo 
špongiu:   
pre čistenie s produktami CLAY musí byť povrch 
vlhký, aby sa mohli lepšie šmýkať a nečistoty 
odstrániť optimálne. Odporúčame použiť vodu 
alebo R1 čistič*I obj.č. 0893 125 005 
z rozprašovacej fľaše. 
* Dostupný v baleniach: 
5 l I obj.č. 0893 125 005
20 l I obj.č. 0893 125 020
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Žiari ako nový:
po skončení umývania je disk zbavený nečistôt 
každého druhu.

Čistič diskov Premium očistí disky 
od nánosov prachu z bŕzd:
jednoducho nastriekať a nechať pôsobiť, kým 
sa farba nezmení na červenú.

Silné nečistoty z diskov môžete súčasne 
mechanicky odstrániť pomocou kefy 
a opláchnuť čistou vodou.
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Disky s dokonalým 
leskom 
Brzdný prach
Zatvrdnutý prach z bŕzd je častým problémom na diskoch vozidla. Aj ostatné 
znečistenia zhoršujú vzhľad vozidla a vyžadujú špeciálne ošetrovanie. 
Keďže v posledných rokoch je povrch diskov stále sofi stikovanejší, odporúčame 
Čistič diskov Premium*I obj.č. 0893 476 500. Neobsahuje kyseliny a preto 
je vhodný na všetky povrchy diskov. 
* Dostupný v baleniach: 
400 ml I obj.č. 0893 476 500

Vďaka indikátoru farby je príslušná doba účinného pôsobenia ľahko stanoviteľná. 
Pre zlepšenie čistiaceho výkonu pri silných zašpineniach odporúčame mechanickú 
podporu pomocou našej Kefy na disky I obj.č. 0891 350 211.

tip

Chráni a leští: 
Po kompletnom umytí naneste Penu 
na pneumatiky I obj.č. 0890 121 
a nechajte ju pôsobiť. Po niekoľkých 
použitiach sa budú disky lesknúť ako nové. 
Na konci zotrite utierkou.
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PRIPRAVA JE HOTOVÁ – 
ČAS NA UMYTIE 
VOZIDLA
Klasické umývanie auta po dôkladnom predčistení zahŕňa autošampón, vedro,  
Handričku I obj.č. 0899 710 005 a veľa vody. My odporúčame ako šampón 
Autošampón Two*I obj.č. 0893 010 0. Zabezpečí to čistenie aj ochranu laku 
v jednom kroku a tiež predprípravu na leštenie.  
* Dostupný v baleniach:
1 l l obj.č. 0893 010 0
5 l l obj.č. 0893 010 05

tip

Umyte vozidlo najprv pomocou Čistiacej 
rukavice a veľkým množstvom vody 
v malých krokoch zhora nadol. Vyhnete sa 
tomu, aby sa rozpustené čiastočky nečistôt 
rozdrobili alebo poškriabali lak.

Umytie a voskovanie v jednom:
Würth Autošampón Two spája dva pracovné kroky 
do jedného!
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Čistenie čelného skla 
Pre dokonalý výhľad z vozidla vám odporúčame Aktívny čistič skiel*I obj.č. 0890 25. Vysoko 
koncentrovaná aktívna čistiaca látka sa uvoľňuje pri praskaní bubliniek. Je jemná ku sklu, ale napriek 
tomu so silnou čistiacou účinnosťou.
* Dostupný v baleniach:
500 ml I obj.č. 0890 25
5 l I obj.č. 0890 250 5
20 l I obj.č. 0890 252 0

Vysušenie
Veľké plochy môžete utrieť s Gumenou stierkou I obj.č. 0891 350 205,
pri okrajoch odporúčame Utierku z pravej ovčej kože I obj.č. 0899 700 630 
a špeciálnu Mikroutierku na sklo I obj.č. 0899 900 150, ktorá nezanecháva šmuhy.
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Aby vaše ošetrovanie vozidla pri leštení bolo čo najjednoduchšie, 
máme pre vás maximálne vylepšenú silu: tešte sa na nové ešte výkonnejšie 
a dokonale medzi sebou súvisiace produkty z rady Würth Perfection Line. 
Objavíte opäť svoju vášeň pre oslňujúci výsledok.

DOKONALÝ AUTOLAK
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P10 P20 P30

Hlboké škrabance
Zelený kotúč alebo návlek z jahňaciny

Hlboké škrabance
Modrý kotúč alebo návlek z jahňaciny

Hologram
Oranžový  kotúč alebo návlek z jahňaciny

Stredné škrabance
Modrý kotúč alebo návlek z jahňaciny

Ľahké škrabance
Modrý kotúč alebo návlek z jahňaciny

Pomarančová kôra
Zelený kotúč alebo návlek z jahňaciny

Poškodenia od prachových častíc
Zelený kotúč alebo návlek z jahňaciny

Vždy podľa príslušného druhu 
poškriabania si vyberte príslušnú 
politúru a kotúč a naneste pravi-
delne krížovými pohybmi. 
Výhody našich nových kotúčov 
uvidíte pri nanášaní každej 
politúry. 

Zakonzervovanie laku
Leštiaci puk alebo leštiaci kotúč Wave

Zakonzervo-
vanie laku 

Pink

Ľahké škrabance
Modrý kotúč

Zakonzervovanie laku
Modrý kotúč

P55
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  Kalibrovaný povrch
Vďaka kalibrovaniu sa povrch našich nových leštiacich kotúčov zväčšil, čo umožní príjem 
vyššieho množstva politúry. Z toho vyplýva vyšší výkon pri leštení ako aj predĺžená životnosť 
leštiacich brúsnych zŕn.
Vaša výhoda: maximalizovanie účinnosti pre minimálnom opotrebovaní.

 Centrovanie
Väčšina našich leštiacich kotúčov má otvor na rýchle, komfortné a dokonalé centrovanie. 
Vaša výhoda: pravidelný a harmonický výsledok leštenia.

 Porézna pena
Naše leštiace kotúče sú vyhotovené z kvalitnej peny s otvorenými pórmi. Vďaka pórom 
a kalibrovanému povrchu je teplo pri procese leštenia dokonale odvádzané. 
Vaša výhoda: stabilný výkon pri malom teplotnom rozpätí.

 Zaoblené hrany
Vďaka zaobleným hranám sú naše leštiace kotúče vhodné pre akýkoľvek obrys vozidla. 
Zabráni sa tak vzniku nových nepresnosti na laku.  
Vaša výhoda: fl exibilita pri každom druhu karosérie.

NAšA NOVá GENERáCIA 
LEšTIACICH KOTÚČOV – 
VYVINUTá PRE VYSOKÉ 
VÝKONY 
 1 

2

3

4

2

novinka!
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JEDNODUCHOSŤ, KTORÚ MÔŽETE CÍTIŤ. 
OBJAVTE NÁŠ NOVÝ LEŠTIACI TANIER 
3 V 1.

3 v 1už 
čoskoro

Leštiaci tanier 3 v 1
Zdokonalenie leštiaceho taniera pre profesionálne použitie: len s jedným 
tanierom využijete všetky tri rozmery našich leštiacich kotúčov. Takto pracujete 
predovšetkým rýchlo a efektívne na perfektnom výsledku – aj s rozdielnymi 
veľkosťami leštiacich kotúčov. 
Vaša výhoda: jednoduché držanie, rýchlejší výsledok, 
vyššia pridaná hodnota.
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Hlboké škrabance Pomarančová kôra Poškodenia od prachových častíc

novinka!
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Nový
 tvar 
fľašeDOKONALÝ TÍM 

PRI HLBOKÝCH 
ŠKRABANCOCH
Politúra P10
Silne abrazívne leštidlo na rýchle prebrúsenie, pre okamžité odstránenie hlbokých poškodení 
laku. V kombinácii s našim zeleným leštiacim kotúčom dosiahnete maximálny výkon – a doko-
nalý výsledok!

Politúra P10, 250 g I obj.č. 0893 150 012
Politúra P10, 1 kg I obj.č. 0893 150 010

Leštiaci kotúč – zelená séria
Tvrdé leštiace kotúče pre maximálny úberový výkon pri minimálnom teplotnom zaťažení. 
Vaša výhoda: krajšie opracovanie najmä pri hlbších poškodeniach laku.

Leštiaci kotúč, zelený, Ø 90 x 25 mm I obj.č. 0585 025 090
Leštiaci kotúč, zelený, Ø 145 x 25 mm I obj.č. 0585 025 145
Leštiaci kotúč, zelený, Ø 170 x 25 mm I obj.č. 0585 025 170
Alternatíva
Návlek z jahňaciny, biely, Ø 80 mm I obj.č. 0585 23 80
Návlek z jahňaciny, biely, Ø 125 mm I obj.č. 0585 235
Návlek z jahňaciny, biely, Ø 150 mm I obj.č. 0585 195
Návlek z jahňaciny Premium, čierny, Ø 135 mm I obj.č. 0585 135
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Hlboké škrabance Stredné škrabance Malé škrabance

novinka!
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DOKONALé SPRACOVANIE
PRI STREDNÝCH A ĽAHKÝCH 
POŠKODENIACH LAKU
Politúra P20
Stredne abrazívne leštidlo na vysoký lesk pre efektívne spracovanie laku. V kombinácii 
s našimi modrými leštiacimi kotúčmi efektívne odstránite stredné a ľahšie poškodenia laku –  
pre dokonalý lakovaný povrch.

Politúra P20, 250 g I obj.č. 0893 150 022
Politúra P20, 1 kg I obj.č. 0893 150 020

Leštiace kotúče – modrá séria
Stredne tvrdé leštiace kotúče pre dobrý výkon úberu pri minimálnom teplotnom zaťažení.
Vaša výhoda: správna tvrdosť, maximálne dokonalé.

Leštiaci kotúč, modrý, Ø 90 x 25 mm I obj.č. 0585 027 090
Leštiaci kotúč, modrý, Ø 145 x 25 mm I obj.č. 0585 027 145
Leštiaci kotúč, modrý, Ø 170 x 30 mm I obj.č. 0585 027 170
Alternatíva 
Návlek z jahňaciny, biely, Ø 80 mm I obj.č. 0585 23 80
Návlek z jahňaciny, biely, Ø 125 mm I obj.č. 0585 235 
Návlek z jahňaciny, biely, Ø 150 mm I obj.č. 0585 195
Návlek z jahňaciny Premium, čierny, Ø 135 mm I obj.č. 0585 135

Politúra P55
Inovatívne kombinované leštidlo pre rýchly výsledok. Umožní spracovanie 
a utesnenie lakovaných plôch len v jednom pracovnom kroku. 

Politúra P55, 250 g I obj.č. 0893 150 056
Politúra P55, 1 kg I obj.č. 0893 150 055

Nový
 tvar 
fľaše
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Hologram

novinka!
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DOKONALÝ TANDEM
PRE dlhodobú OCHRANU
Politúra P30
Antihologramové leštidlo pre dlhodobú elimináciu poškriabania a hologramov na tmavých autola-
koch. V kombinácii s našimi oranžovými leštiacimi kotúčmi vyleštíte vaše vozidlá do maximálneho 
lesku – vaši zákazníci budú nadšení!

Politúra P30, 250 g I obj.č. 0893 150 032
Politúra P30, 1 kg I obj.č. 0893 150 030

Leštiace kotúče – oranžová séria
Stredne tvrdé leštiace kotúče pre dobrý úberový výkon pri minimálnej teplotnej rozťažnosti. 
Vaša výhoda: správna tvrdosť, maximálne dokonalé.

Leštiaci kotúč, oranžový, Ø 90 x 25 mm I obj.č. 0585 026 090
Leštiaci kotúč, oranžový, Ø 145 x 25 mm I obj.č. 0585 026 145
Leštiaci kotúč, oranžový, Ø 170 x 30 mm I obj.č. 0585 026 170

Nový
 tvar 
fľaše
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Zakonzervovanie laku Ľahšie škrabance Hologramy

novinka!
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tip

Odporúčame IPA čistič I obj.č. 0893 223 500 
ako kontrolný sprej pred konzerváciou.

NAŠE ODPORÚČANIE PRE 
dlhotrvajúcu OCHRANU
Zakonzervovanie laku Pink
Dokonalý záver – dlhodobá vysokolesklá konzervácia. Leští jemné štruktúry v laku a zanecháva 
zrkadlový povrch. Rovnako tento produkt poskytuje dlhodobú ochranu pred vplyvom počasia, 
pred poškodeniami pri automatickom umytí a pred ostatnými vplyvmi životného prostredia. 
V kombinácii s našim čiernym leštiacim pukom* vám garantujeme dokonalý vzhľad!

Zakonzervovanie laku Pink, 250 g I obj.č. 0893 011 250
Zakonzervovanie laku Pink, 1 kg I obj.č. 0893 011 01
Alternatívne produkty:
Zakonzervovanie laku a diskov I obj.č. 0893 012 301

Leštiaci puk, čierny
Ergonomický tvar a vysoká jemne pórovitá pena pre efektívne konzervovanie lakov a plastových 
povrchov. Vaša výhoda: môžete opracovávať aj ťažko prístupné oblasti.

Leštiaci puk, čierny, Ø 130 x 50 mm I obj.č. 0585 128 130

Leštiaci puk, oranžový 
Ručné riešenie pre všetky leštidlá: dokonalý ergonomický tvar z pevného a rovnako 
jemne pórovitého penového materiálu na manuálne použitie všetkých politúr. 
Vaša výhoda: jeden puk pre všetko!

Leštiaci puk, oranžový, Ø 130 x 50 mm I obj.č. 0585 126 130
Alternatívne produkty::
Leštiaci kotúč Wave I obj.č. 0585 28 130
Návlek s jahňaciny Premium, čierny, Ø 135 mm I obj.č. 0585 135

Nový
 tvar 
fľaše
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VÁŠNIVO VÝKONNÁ: 
OBJAVTE NAŠU NOVÚ 
EXCENTRICKÚ LEŠTIČKU
Nová excentrická leštička EPM 160-E je vyvinutá pre bezhologramové 
odstraňovanie poškodeného laku. Kompletne prepracovaný stroj vyčnieva 
z radu vďaka kompaktnému tvaru, malej hlučnosti a vysokým otáčkam. 
Tešte sa na silnú vytrvalosť značky Würth, ktorá bola vyvinutá špeciálne 
pre profesionálov ako ste vy. 

Excentrická leštička EPM 160-E I obj.č. 5707 500 0
Alternatíva:
Leštička P200-E I obj.č. 0702 453 0

K tomu vhodné:
Tanier M14, Ø 80 mm I obj.č. 0586 01  80
Tanier M14, Ø 125 mm I obj.č. 0586 01 125
Tanier M14, Ø 150 mm I obj.č. 0586 01 150

novinka!



Tento stroj bol vyvinutý, aby vás nadchol – 
vyskúšajte ho!

Leštiaci kotúč sa bez problémov uchytí na špeciálny tanier s tlmením. Pred tým ako začnete 
leštiť, naneste leštidlo na leštiaci kotúč. Vďaka jemnému rozbehu nedochádza k zafŕkaniu 
od politúry pri štarte. Neustály pohon zabezpečuje vysoký krútiaci moment aj pri nízkych 
otáčkach. Vďaka tomu dosiahnete pravidelný a bezhologramový leštiaci obraz 
už pred skončením. 

Integrované aretovanie tŕňa zabezpečuje pohodlnú a neúnavnú prácu v nepretržitej prevádzke. 
Kryt umožňuje optimálne a precízne uchopenie stroja pri každom použití. Ergonomicky tvarovaný 
držiak sa dá podľa použitia odskrutkovať. Vďaka nízkej teplotnej vodivosti na povrchu je EPM  
160-E ideálnou voľbou pre laky citlivé na teplo. Precíťte vášeň pre dokonalosť, ktorú v sebe tento 
stroj ukrýva – budete nadšený!

Výkonná: 1.010 W motor
Efektívna: 8 mm zdvih pre vysokú účinnosť
Flexibilná: nastaviteľné otáčky 160–480 min–1 
Vytrvalá: otáčky ostávajú vďaka tachogenerátoru 
konštantné aj pod zaťažením
Bezpečná: blokované reštartovanie, ochrana 
proti preťaženiu a monitorovanie teploty
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Dokonalá starostlivosť

Pre každé znečistenie a každý prípad aplikácie potrebujete prislúchajúci 
vhodný produkt. Würth Perfection Line vám ponúka kompletný program 
na ošetrovanie interiéru – dokonalá kvalita pre jednoduchú a účinnú 
starostlivosť o vnútro vozidla!

2  I   OŠETROVANIE INTERIÉRU
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ZÁKLADNÉ ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ: 
S AKTÍVNYM ČISTIČOM A HĹBKOVýM 
OŠETROVAČOM PLASTOV
Na začiatku každej starostlivosti o interiér je nutné zbaviť sa hrubej špiny a prachu. Sedadlá 
a priestor pod nohami by sa mali pred každým čistením povysávať, aby sme zistili prípadné fľaky 
alebo silné znečistenia. Zdokumentujte tieto fľaky pre vašich zákazníkov! Až potom sa pustite 
do intenzívneho čistenia.

Hĺbkové čistenie a starostlivosť
Dokonalé očistenie vnútorného priestoru zahŕňa čistenie a starostlivú ochranu v jednom kro-
ku. Optimálne riešenie pre tento prípad je Čistič Aktiv-Clean* I obj.č. 0893 472. Tento 
produkt spája v dokonalej zhode obe veci: hĺbkové čistenie a starostlivosť – šetrí čas a peniaze. 
Nastriekajte aktívny čistič na mikro utierku a rovnomerne vyčistite plochy. Tak sa vyhnete 
nepravidelnostiam ale aj šmuhám na skle.

* Dostupný v baleniach: 
500 ml I obj.č. 0893 472

Alternatíva:
Čistič vozidla F1, 1 l I obj.č. 0890 120
Čistič vozidla F1, 5 l I obj.č. 0890 120 5

Problémové oblasti dverí
Osadenie dverí a vstup do vozidla sú najexponovanejšie oblasti vnútorného priestoru. Okrem 
hromadenia nečistôt tu dochádza aj k poškriabaniu. Pre dlhodobé oživenie farby odporúčame 
ošetrovať túto oblasť s Hĺbkovým ošetrovačom plastov*I obj.č. 0893 285. 
Takto odstránite aj odolnú špinu bez námahy a vrátite charakter vašim dverám a vstupu.

* Dostupný v baleniach: 
500 ml I obj.č. 0893 285

Základné predčistenie s Čističom Aktiv-Clean 
znamená hneď viditeľný rozdiel. Pre špeciálne 
plochy ako kokpit, sklá, zrkadlá a displej vám 
odporúčame špeciálne čističe z radu Würth 
Perfection Line – nájdete ich na nasledujúcich 
stranách.
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Pre súčasti na palubnej doske je náš Čistiaci 
a ošetrovací sprej na kokpit dokonalým 
riešením. Jednoducho ho nastriekajte na utierku 
s mikrovláknami a vyčistite palubnú dosku.
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Na sklenené plochy, 
displeje a kokpit máme 
dokonalý špeciálny čistič
Náš Čistiaci a ošetrovací sprej  na kokpit*| obj.č. 0890 222 1 je dokonale 
vhodný produkt na efektívne odstránenie špiny a zároveň v tom istom kroku aj na ošetrenie 
kokpitu. Oživuje farby a dodáva im zamatový lesk. Navyše je antistatický a preto zabraňuje 
rýchlejšiemu opätovnému znečisteniu.
* Dostupný v baleniach:
400 ml | obj.č. 0890 222 1

Praktické EDV utierky*| obj.č. 0890 150 sú ideálnou voľbou pre čistenie displejov, 
páčok, tlačidiel a dotykových materiálov. Naimpregnované utierky z boxu sú antistatické 
a nevytvárajúci šmuhy.

Čistič na sklá*| obj.č. 0890 220 01 je dokonale vhodný na spätné zrkadlá a sklá. 
Odstraňuje zvyšky odtlačkov prstov, prach, špiny z premávky, ako aj zvyšky nikotínu 
a zvyšky po autoumyvárkach. Ideálne je, ak ho použijete so suchou utierkou z mikrovlákien. 
* Dostupný v baleniach: 
500 ml | obj.č. 0890 220 01

tip

Ako doplnok k tomuto špeciálnemu 
čističu odporúčame použitie našich 
mikroaktívnych utierok.

Povrchy skiel a zrkadiel vyčistíte najlepšie 
s Utierkou z mikrovlákien a ekologickým 
Čističom na sklá. 
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Vyzerá jedinečne 
a aj taká je:
Otestujte novú absorpčnú hmotu od Würthu. 
Vyčistíte aj ťažko dostupné miesta 
ako napríklad prieduchy v aute.

novinka!
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NAŠE RIEŠENIE PROBLÉMU s ťažko 
prístupnými miestami:
VYSKÚŠAJTE TERAZ WÜRTH hmotu 
NA ZACHYTÁVaNIE NEČISTôt
Každý to pozná, každý to nenávidí: drobné nečistoty na ťažko prístupných miestach. 
S Würth hmotou na zachytávanie nečistôt sa s nimi púšťame do boja. Baktérie a zárodky 
preukázateľne zničí. Formovateľný gél sa dostane do ťažko prístupných problematických 
miest a vytiahne špinu von. Nezanecháva žiadne zvyšky – vyskúšajte ho! Môžete ho 
použiť viac krát: hmota sa nachádza v uzatvárateľnej dóze alebo vrecku. 

Hmota na zachytávanie nečistôt univerzálna, 150 g I obj.č. 0890 900 150
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top gun:
vaša účinná
zbraň!

Vďaka saciemu efektu môžete s použitím 
pištole Top Gun odstrániť znečistenie 
priamo z poťahu. 

Top Gun I obj.č. 0891 703 140
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OBJAVTE DOKONALÉHO 
NIČITEĽA ŠKVŔN NA LÁTKO-
VÝCH POŤAHOCH
Škvrny od vody
Odstráňte hrubú špinu s vysávačom a zničte škvrny od vody s naším Univerzálnym 
čističom R1*I obj.č. 0893 125 005. Naplňte čističom R1 Top Gun I obj.č. 0891 703 
140 alebo Tepovací stroj I obj.č. 0701 110 0 a vyčistite interiér skutočne profesionálne. 
Dodržujte riedenie čističa ako aj príslušný čas pôsobenia.
*Dostupný v baleniach: 
5 l | obj.č. 0893 125 005
20 l | obj.č. 0893 125 020

Mastnota, olej a ďalšie škvrny na textilných poťahoch
Naša Voda na škvrny* I obj.č. 0890 21  100 je rozpúšťadlom a preto odstraňuje 
z látok bez námahy škvrny od dechtu, oleja, tuku a mazív. A čo je najlepšie: poradia 
si aj s okrajmi škvŕn. Používajte s mikroutierkou alebo Utierkou Tex-Polish I obj.č. 
0899 811.

*Dostupná v baleniach: 
1 l | obj.č. 0890 21  100

Chlpy, vlasy, vlákna
Čo nepozbiera vysávač, zariadi kefa na čalúnenie. Psia srsť, chlpy a hlboko preniknuté 
vlákna sa často veľmi namáhavo odstraňujú. Kefa na čalúnenie a koberce I obj.č. 0891 
350 500 je vyrobená zo špeciálneho kaučuku, vďaka ktorému dokážete neželané cudzie telies-
ka z tkaniny ručne vyčistiť a odstrániť. Kefa sa dá používať nasucho aj na mokro.
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Čistenie a údržba kožených poťahov
Würth Prípravok na ošetrovanie kože I obj.č. 0893 012 9 najúčinnejšie 
nanesiete krúživými pohybmi na suchej mikroutierke. Vďaka pravidelnému 
používaniu ostáva koža vždy ako nová a zároveň je chránená proti vonkajším 
vplyvom.

*Dostupný v baleniach: 
500 ml | obj.č. 0893 012 9

DOKONALÁ STAROSTLIVOSŤ 
O KOŽU A IMPREGNOVANIE

Impregnácia
Impregnačný sprej Universal I obj.č. 0893 032 100 je ideálny 
na impregnovanie látkových striešok na kabrioletoch. Nechráni len proti vode, 
ale zároveň predlžuje životnosť látkových materiálov. 

*Dostupný v baleniach: 
400 ml | obj.č. 0893 032 100 tip

Impregnačný sprej je vhodný aj na vynikajúce 
ošetrenie rohoží v interiéri. Rohože sú takto 
ochránené aj pred vlhkosťou. 
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Dokonalá kvalita

Očakávate aj od doplnkových produktov 100% kvalitu? 
Skvelé! Na nasledovných stranách sme pre vás pripravili 
niekoľko produktov, ktoré sa vám vždy zídu.3  I   DOPLNKOVÉ PRODUKTY
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360°

Rozprašovacie 
fľaše

Rozprašovacia fľaša 360°
Jednoduché držanie: ergonomická rozpra-
šovacia hlavica s dlhšou rukoväťou.
Flexibilný tlak: uzatvárateľná regulovaná 
dóza až do 15 bar.
Robustný dizajn: odolný voči otrasom.
Presné plnenie: mierka v 100 ml odstupoch.
Čistý obal: ľubovoľné označenie.

500 ml I obj.č. 0891 502 360

Rozprašovacia fľaša
Robustný dizajn: odolná voči otrasom.
Presné plnenie: mierka v 100 ml 
alebo 200 ml odstupoch.
Čistý obal: ľubovoľné označenie.

1 l | obj.č. 0891 502 003

tip

Jedinečný sací systém umožňuje použitie 
v každej polohe. Dokonale funguje aj dole 
hlavou, pod uhlom alebo vo vertikálnej 
polohe.
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Rozprašovacia fľaša 360° s pumpičkou
Táto fľaša je absolútny profík – umožňuje rovnaké 
rozprašovanie v každej pozícii.
Maximálny rozsah pohybu: funguje aj dole hlavou, 
pod uhlom alebo vo vertikálnej polohe. 
Dobrá stabilita: kónický tvar, robustný dizajn.
Čistý obal: ľubovoľné označenie.

1 l I obj.č. 0891 503 3601 l I obj

Rozprašovacia fľaša  s pumpičkou
Jednoduchá manipulácia: ergonomický rozprašovač 
s dlhou rukoväťou. Dobrá stabilita: kónický tvar, 
robustný dizajn. Čistý obal: ľubovoľné označenie.

1 l I obj.č. 0891 503 001
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Jednorazové rukavice Nitril (čierne)
Bez púdra – ideálne na leštiace práce.

100 ks I S I obj.č. 0899 470 100
100 ks I M I obj.č. 0899 470 101
100 ks I L I obj.č. 0899 470 102
100 ks I XL I obj.č. 0899 470 103
100 ks I XXL I obj.č. 0899 470 104

Ochranné 
prostriedky 

Chrániče sluchu X-100
Vždy ochránia: vysoký útlm.
Vždy citlivé: vynikajúce rozpoznávanie reči.
Vždy pohodlné: vysoký komfort pri nosení.

50 párov I obj.č. 0899 300 342
200 párov I obj.č. 0899 300 331

Montážna podložka
Praktická: vďaka ergonomickému otvoru na uchytenie.
Odolná: proti olejom, benzínu a odmasťovaču/čističu bŕzd.
Umývateľná: jednoducho vyčistiteľný povrch.
D x Š x V: 480 mm x 320 mm x 36 mm

Obj.č. 0899 500 210

Chrániče sluchu X-100 na šnúrke
Vždy pripravené: vďaka šnúrke sú rýchlo po ruke.
Vždy ochránia: vysoký útlm.
Vždy citlivé: vynikajúce rozpoznávanie reči.
Vždy pohodlné: vysoký komfort pri nosení.

100 ks I obj.č. 0899 300 332
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čistenie 
a starostlivosť 
o ruky

Dávkovací systém pre Čistič rúk
Šetrí miesto: môže byť namontovaný hneď vedľa 
umývadla na stene.
Praktický: pumpička dávkuje čistič ihneď po stlačení.
Presný: optimálne dávkovanie vďaka jedinečnej pumpe.

Obj.č. 0891 901

Čistič rúk 
Čistí a súčasne chráni. Intenzívny a zároveň jemný 
čistiaci účinok. Špinavé ruky umyje ľahko a pritom 
dôkladne. Udržiava pokožku vláčnu prostredníctvom 
prísady - dermatínu.

4 l I obj.č. 0893 900 099

Kefka na ruky a nechty
Pevná: povoskované drevo zabraňuje sfarbeniu 
od znečistenia. Silná strana: odstraňuje hlavne silné 
znečistenia. Jemná strana: štetinky z prírodných 
vlasov zjemňujú citlivú pokožku.

Obj.č. 0891 350 510 
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ČISTIČE
A PRÍSLUŠENSTVO

Intenzívny čistič diskov
Perfektná priľnavosť: nesteká, je optimálne využiteľný.
Perfektná starostlivosť: zjemňuje materiál a povrchy.
Perfektná sviežosť: príjemný, bez štipľavého zápachu.

1 l I obj.č. 0893 476
5 l I obj.č. 0893 476 05

Čistič vozidla základný
Šetrný k životnému prostrediu: ekologicky 
prijateľný koncentrát na základné očistenie.
Účinný: vysoký čistiaci výkon.
Dávkovateľný: dá sa aplikovať 
individuálne na konkrétne znečistenie.

5 l I obj.č. 0893 475

Čistič motora
Účinný: vysoký čistiaci výkon.
Šetrný k užívateľovi: dobrá znášanlivosť 
s pokožkou.

5 l I obj.č. 0893 013 05

Viacúčelový čistič Liquid Green
Účinný: mimoriadny čistiaci výkon vďaka novej 
kombinácii prísad.
Multifunkčný: zjemňuje materiál a je mnohostranne 
použiteľný.

500 ml I obj.č. 0893 474
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Gumená kefka
Všestranná: ideálna pre odstránenie chlpov a prachu 
z poťahov, čalúnenia, kože a tkaných materiálov.

Obj.č. 0891 350 505

Čistiaca špongia Auto
Čistí výkonne: rôznorodá štruktúra buniek 
s rozdielnymi veľkosťami pórov.
Ohybná: jemná k laku, trvalo elastický povrch.
 
Obj.č. 0899 700 400

Kombinovaná špongia
Dokonalý výhľad: optimálna pre čistenie skiel.
Perfektná kombinácia: žltá strana odstraňuje 
hrubé nečistoty, hnedá jemnejšie znečistenia.

Obj.č. 0899 700 410 

Vedro
12 l I obj.č. 0695 770 12
20 l I obj.č. 0695 770 20

Čistič interiéru
Všestranný: čistí všetky lakované a plastové časti, 
sklo a čalúnenie.
Priľnavý: nesteká na zvislých plochách.
Ochranný: poskytuje ošetrovaným povrchom 
dočasnú ochranu pred prachom.

500 ml I obj.č. 0893 033

IPA – čistič
Pre akýkoľvek účel: univerzálne použiteľný.
Pre každé znečistenie: odstraňuje mastnotu 
a vodou rozpúšťané nečistoty.
Pre lesk bez šmúh: nezanecháva fľaky 
ani šmuhy na sklenených povrchoch.

500 ml I obj.č. 0893 223 500
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ČISTIACE A LEŠTIACE 
UTIERKY

Mikro utierka Profi 
Perfektný výkon: maximálna čistiaca sila 
bez použitia čistiaceho prostriedku.
Perfektný materiál: maximálna jemnosť 
a pevnosť vlákien.

modrá I obj.č. 0899 900 131
červená I obj.č. 0899 900 132
žltá I obj.č. 0899 900 133

Mikro utierka Basic
Praktická: čistí bez použitia čistiaceho prostriedku 
a priťahuje prach.

Obj.č. 0899 900 050

Mikro utierka Profi -Glanz
Utierka pre vysoký lesk bez hologramov.

Obj.č. 0899 900 139

Mikroaktívna utierka Profi -Duo
Nasucho aj namokro použiteľná mikro utier-
ka s vysokou schopnosťou viazať nečistoty.

Obj.č. 0899 900 138

Čistiaca a leštiaca utierka Microfi l
Všestranná: čistiaca utierka s vysokou savosťou, 
nezanecháva textilné vlákna.

Obj.č. 0899 900 150
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Čistiaca utierka 
Tex-Polish
Extrémne silno nasiakavá utierka 
na leštenie citlivých povrchov.

150 ks I obj.č. 0899 811

Čistiaca utierka Tex-Rein
Extra pevná utierka, za mokra 
odolná proti roztrhnutiu, nezane-
cháva zvyšky.

150 ks I obj.č. 0899 810

Univerzálne čistiace utierky
Na základné a rýchle očistenie 
povrchov bez vody, mydla a kefy.

90 ks I obj.č. 0890 900 90

LEŠTIACE 
NÁVLEKY
Jahňací leštiaci kotúč, biely
Vhodný na svetlé a tmavé lakované povrchy. 
Nízke teplotné zaťaženie a veľmi dobrý výkon.

Ø 200 mm I obj.č. 0585 195  
Ø 135 mm I obj.č. 0585 235 
Ø 80 mm I obj.č. 0585 23 80

Jahňací leštiaci kotúč Premium, čierny
Ideálny pre tmavé lakované povrchy. 
Nízke teplotné zaťaženie a veľmi dobrý výkon.

Ø 135 mm I obj.č. 0585 135
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ÚDRŽBA TESNení

Sprej na ošetrenie gumy
Na zimu: zabraňuje primrznutiu pri mínusových 
teplotách.
Na pružnosť: už žiadne popraskané 
tesnenia z gumy.

300 ml I obj.č. 0890 110

Ochranný vosk
Poteší používateľa: vďaka 360° ventilu 
sa dá použiť aj nad hlavou.
Chráni lak: teplotná odolnosť do 160°C.

400 ml I obj.č. 0893 082 400

Leštiaci prostriedok v spreji 
Rýchly a efektívny: dodá novým 
aj používaným vozidlám 
okamžite vysoký lesk.

500 ml I obj.č. 0893 011 500

Gummifi t
Na zimu: zabraňuje primrznutiu 
pri mínusových teplotách.
Na pružnosť: už žiadne popraskané 
tesnenia z gumy.

75 ml I obj.č. 0893 012 8 
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nanoochrana ošetrenie plastov

Vosk na ošetrovanie plastov
Na ošetrovanie všetkých vonkajších častí 
vozidla z plastov a gumy. Na nelakova-
né plastové nárazníky, vonkajšie spätné 
zrkadlá, časti čalúnenia, spojlery, veká 
diskov kolies, gumené tesnenia, atď. 
Oživenie farieb a hodvábny matný lesk. 
Chráni materiál pred skrehnutím 
a vyblednutím.

1000 ml I obj.č. 0893 477

Nanoochrana čelného skla
Na ošetrovanie čelných skiel vozidiel. 
Odpudzujúca dažďovú vodu. Vyššia 
bezpečnosť jazdy vďaka lepšiemu vý-
hľadu a dlhšiu životnosť stieračov. Dážď 
a voda pri rýchlosti cca. 70-80 km/h 
z čelného skla odperlia. Nečistoty, hmyz 
a ľad sa dajú ľahšie odstrániť. Vhodná 
na všetky neošetrené sklenené plochy 
na vozidlách všetkých druhov.

20 ml I obj.č. 0893 012 414

Nanoochrana laku a diskov
Dlhodobá ochrana laku a diskov kolies 
pred vplyvmi počasia. Dobré odpudzo-
vanie vody vďaka efektu Easy-To-Clean. 
Extrémne trvanlivý a odolný voči vplyvom 
umývacích liniek. Zvyšuje lesk farby. 
Znečistenie hmyzom a ostatné nečistoty 
sa dajú lepšie odstrániť.

400 ml I obj.č. 0893 012 301

Prostriedok na obnovovanie 
farby plastov
Na obnovenie vzhľadu všetkých dielov 
z plastov na vozidle. Vysokokvalitný pros-
triedok na obnovovanie farby plastov na 
disperznej báze. Vyblednutým plastom 
dodá nový vzhľad. Možnosť používania 
aj na slnku.

75 ml I obj.č. 0893 280 1
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STROJE 
Würth
power

Priemyselný vysávač ISS35
Robustný univerzálny vysávač na nasávanie a odsávanie. 
Vhodný pre použitie za sucha aj za mokra.
Silný výkon: 1380 W.
Dostatočná dĺžka kábla: 7,5 m.
Väčší objem: 34 Litrov.

Obj.č. 0701 137 1

Horúcovzdušná pištoľ HLG 2000
Jednoduchá: ručný prístroj s rôznymi 
stupňami regulácie teploty.
Spoľahlivá: robustné keramické 
vyhrievanie.

Obj.č. 0702 202 0
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Ochranný kryt na sedadlo
Flexibilný: vhodný pre všetky bežné typy vozidiel.
Bezpečný: odolný vode a olejom.
Tesní: optimálne sedí vďaka integrovanej gume.

Obj.č. 0899 500 010

OCHRANA 
SEDADIEL

Ochrana sedadiel PE na rolke
Praktická: odmotávanie bez skríženia fólie.
Presná: vysoká kvalita odtrhnutia vďaka presnej perforácii.
Čistá: chránená pred prachom vďaka kartónu.
Obsah: 500 ks.

Obj.č. 0899 500 01
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passion needs care

Pretože len ten, kto sa so zanietením snaží o dokonalosť, 
vie dosiahnuť pozoruhodné výsledky. Program Würth 
Perfection Line vám pomôže ošetriť vozidlá tak, že vašim 
zákazníkom vaša práca od nadšenia vyrazí dych. 

Odhaľte znova svoju vášeň pre ošetrovanie vozidiel - s novou 
produktovou radou Würth Perfection Line 
zažijete nový zážitok!

WÜRTH PERFECTION LINE



© Würth spol. s r.o., Bratislava. Všetky práva vyhradené.
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Kontakt
Würth spol. s r.o. 
Pribylinská 2 
832 55 Bratislava 3 
www.wurth.sk

Bezplatná zákaznícka linka:
✆ 0800 121 854

Vyobrazenie produktov má ilustračný charakter a môže sa odlišovať od dodaného 
tovaru. Vyhradzujeme si právo produktových zmien a tieto zmeny sme oprávnení 
previesť kedykoľvek aj bez predošlého informovania. Nenesieme zodpovednosť 
za škody spôsobené tlačovými chybami. Katalóg má reklamný a informačný 
charakter a neslúži ako záväzná ponuka. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.


