Cennik 2014 na profesjonalne środki chemiczne
do myjni bezdotykowych i urządzeń BKF MYJNIE
1‐ Proszek Powder Fresh zapachowy „różowy” wspaniały zapach gumy
balonowej
Opis
Preparat proszkowy z mikrogranulkami do ciśnieniowego mycia pojazdów
osobowych i dostawczych przy użyciu wysokociśnieniowych urządzeń
bezdotykowych typu BKF CarWash. Nowość na rynku proszków
mikrogranulkach, unikalny różowy kolor, oryginalny zapach, oraz unikalny
skład
 charakteryzuje się wysoką skutecznością działania



zalecany do częstego mycia karoserii pojazdów osobowych i
dostawczych
może być stosowany w myjniach "self service"




dostępny w opakowaniach: worek 25 kg
Unikalny zapach gumy balonowej

Cena jedn. netto

369,00 zł



2 ‐ Proszek Powder Pro z mikrogranulkami
Opis
Preparat proszkowy z mikrogranulkami do ciśnieniowego mycia pojazdów
osobowych i dostawczych przy użyciu wysokociśnieniowych urządzeń
bezdotykowych typu BKF CarWash



zalecany do częstego mycia karoserii pojazdów osobowych .
dostawczych
może być stosowany w myjniach "self service"



dostępny w opakowaniach: worek 25 kg



charakteryzuje się wysoką skutecznością działania
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Cena jedn. netto
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3‐ Proszek Powder Fresh z mikrogranulkami
Opis
Preparat proszkowy z mikrogranulkami do ciśnieniowego mycia pojazdów
osobowych i dostawczych przy użyciu wysokociśnieniowych urządzeń
bezdotykowych typu BKF CarWash


charakteryzuje się wysoką skutecznością działania



przyjemny zapach cytrusowych owoców




zalecany do częstego mycia karoserii pojazdów osobowych i
dostawczych
może być stosowany w myjniach "self service"



dostępny w opakowaniach: worek 25 kg

Cena jedn. netto

345,69 zł



4 ‐ Proszek EKO Powder bezfosforanowy z
mikrogranulkami
Opis
Preparat proszkowy z mikrogranulkami do ciśnieniowego mycia pojazdów
osobowych i dostawczych przy użyciu wysokociśnieniowych urządzeń
bezdotykowych typu BKF CarWash


charakteryzuje się wysoką skutecznością działania



produkt ekologiczny ‐ nie zawiera fosforanów




zalecany do częstego mycia karoserii pojazdów osobowych i
dostawczych
może być stosowany w myjniach "self service"



dostępny w opakowaniach: worek 25 kg

Cena jedn. netto

337,02 zł
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5 ‐ Turbo
Opis

Cena jedn. netto

Alkaliczny produkt o wysokiej skuteczności działania. Polecany do mycia
karoserii pojazdów mechanicznych, osobowych, terenowych oraz busów.

162,49 zł



może być stosowany w roztworach o różnym stężeniu




zalecany do myjni bezdotykowych BKF jako środek do programu
TURBO OPRYSK
może być stosowany w myjniach "self service"



dostępny w opakowaniach: baniak 20 l



6 ‐ Turbo MAX
Opis
Wysoce skuteczny alkaliczny preparat myjący do karoserii samochodów
osobowych, dostawczych, busów


może być stosowany w roztworach o różnym stężeniu




zalecany do myjni bezdotykowych BKF jako środek do programu
TURBO OPRYSK
może być stosowany w myjniach "self service"



dostępny w opakowaniach: baniak 20 l

Cena jedn. netto

178,96 zł



7 ‐ Wax Pro
Opis
Nabłyszczający, wysoko skoncentrowany impregnat polimerowy do
pojazdów mechanicznych; przyspiesza proces suszenia; doskonale
zabezpiecza lakiery samochodowe przed ujemnym działaniem czynników
atmosferycznych (temperatura, wilgotność); zapewnia wyśmienity efekt
odprowadzania wody z karoserii samochodu

Cena jedn. netto

539,51 zł

 wysycha samoczynnie, bez dodatkowego nadmuchu
 zastosowanie: myjnie automatyczne, myjnie ręczne
 dostępny w opakowaniach: baniak 20 l, opcjonalnie 10 l
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8 ‐ Alu Pro
Opis

Cena jedn. netto

Środek alkaliczny skoncentrowany do usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych eksploatacją, takich jak nalot z klocków hamulcowych z
felg oraz kołpaków

247,01 zł




produkt przeznaczony do częstego mycia między innymi jako
środek zastosowany do myjni bezdotykowych BKF dla programu
OPRYSK FELG
dostępny w opakowaniach: baniak 10 l, opcjonalnie 20 l








10 ‐ Sól w tabletkach
Cena jedn. netto

Opis
Sól w tabletkach

37,35 zł

 dostępna w opakowaniach 25 kg


*‐ Cennik obowiązuje od 1.09.2014 r. do 31.12.2014 r.
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