ПРОФЕСИОНАЛНА
АВТОКОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ
„PROFI LINE”

НАИМЕНОВАНИЕ

Profi line – AUTO SHAMPOO
Концентриран нискоалкален препарат подходящ за ръчно и машинно отстраняване на
замърсявания по автомобила, които сапуноподобните не могат да почистят.
Работна концентрация: 5-8гр./1л. вода.

Profi line – TAP
Концентриран препарат подходящ за машинно пране на тапицериите на автомобила.
Притежава отлични антистатични свойства и ниско пенообразуване за лесно изплакване.
Изпира отлично, премахва стари петна и придава мекота на тъканите.
Работна концентрация: 5-8гр./1л. вода.

Profi line – CARPET
Концентриран препарат подходящ за ръчно и машинно изпиране и антистатиране на килими,
мокети и друти меки подови настилки.
Работна концентрация: 5-8гр./1л. вода.

Цена на 1кг. без
ДДС

Цена на 1л. раб.разтвор
мин. конц. без ДДС

Тр. опаковка
/Туба/

Цена на тр. опаковка
без ДДС

Крайна цена на
тр. опаковка с
ДДС

0,94лв.

0,0047лв.

10кг.

9,40лв.

11,28лв.

3,14лв.

0,016лв.

5кг.

15,70лв.

18,84лв.

3,20лв.

0,016лв

10кг.

32,00лв.

38,40лв.

НАИМЕНОВАНИЕ

Profi line – MULTI POWER
Многофункционален индустриален обезмаслител.
Агресивен, силно алкален концентриран препарат за основно почистване на силно
замърсени детайли, машини, двитатели, съоръжения, работни повърхности, помещения и
други алкално устойчиви повърхности.
Работна концентрация: 20-50гр./1л. вода.

Profi line – EXTREME Platinum
Силно концентриран препарат с отличен омокрящ ефект за безконтактно външно измиване
на транспортни средства с антистатичен ефект. Подходящ за третиране на силно замърсени
каросерии и брезенти на товарни автомобили.
Работна концентрация: 20-50гр./1л. вода.

Profi line – EXTREME Hummer /закована цена/
Концентриран, агресивен препарат за безконтактно външно измиване на леки автомобили и
всякакви транспорти средства. Възможно наи-доброто съотношение цена:качество.
Работна концентрация: 20-50гр./1л. вода.

Цена на 1кг. без
ДДС

Цена на 1л. раб.разтвор
мин. конц. без ДДС

Тр. опаковка
/Туба/

Цена на тр. опаковка
без ДДС

Крайна цена на тр.
опаковка с ДДС

3,20лв.

0,064лв

10кг.

32,00лв.

22кг.

70.40лв.

84,48лв.

38,40лв.

2,50лв.

0,05лв.

20кг.

50.00лв.

60.00лв.

1,74лв.

0,022лв.

.
22кг.

38,28

45,94лв.

НАИМЕНОВАНИЕ

Profi line – SHINE
Силиконова паста за почистване и освежаване на арматурни табла и вътрешни прасмасови
повърхности на автомобила. Отстранява наслоени замърсявания, придава блясък,
предотвратява полепването на прах. Предпазва повърхностите от напукване.
Работна концентрация: 0-300гр./1л. вода.

Profi line – GUM
Концентриран препарат за гумени повърхности. Образува защитен гланц, който предпазва от
напукване и изпръхване. Придава дълготраен блясък.
Работна концентрация: 125-200гр./1л. вода.

Profi line – RIM
Силно концентриран киселинен препарат за почистване на автомобилни джанти, петна от
ръжда, наслоявания от карбонати и други неорганични отлагания.
Работна концентрация: 90-160гр./1л. вода.

Цена на 1кг. без
ДДС

Цена на 1л. раб.разтвор
мин. конц. без ДДС

Тр. опаковка
/туба/

Цена на тр. опаковка
без ДДС

Крайна цена на тр.
опаковка с ДДС

6,20лв.

1,86лв

5кг.

31,00лв.

37,20лв.

5,40лв.

0,68лв

5кг.

27,00лв.

32,40лв.

4,70лв.

0,43лв

10кг.

47,00лв.

56,40лв.

НАИМЕНОВАНИЕ

Profi line – PLASTIC
Концентриран препарат с приятен аромат за отстраняване на упорити замърсявания по
пласмасови повърхности, изкуствена кожа и текстил в автомобилното купе. Разрежда се в
широки граници в зависимост от замърсяването.
Работна концентрация: 10-50гр./1л. вода.

Profi line - GLASS
Концентриран препарат с приятен аромат за почистване на автомобилни стъкла и гладки
повърхности. Съдържа 15% алкохол.
Работна концентрация: 75-100гр./1л. вода.

Profi line –SILIKONE GUM
Препарат за почистване и полиране на автомобилни гуми, брони и гумени уплътнения.
Придава блясък на почистените повърхности и възвръща оригиналният им черен
цвят.Препаратът се нанася върху повърхността със спрей-помпа или директно с гъба, тампон
или четка.

Цена на 1кг. без
ДДС

Цена на 1л. раб.разтвор
мин. конц. без ДДС

Тр. опаковка
/Туба/

Цена на тр. опаковка
без ДДС

Крайна цена на тр.
опаковка с ДДС

3,20лв.

0,032лв.

5кг.

16,00лв.

19,20лв.

1,95лв.

0,15лв.

10кг.

19,50лв.

23,40лв.

7,50лв.

7.50лв.

1л.

7,50лв.

9,00лв.

Всички продукти са с необходимите сертификати за
употреба в България. Фирма „ИВМАР ПЕЙПЪР” ООД
организира обучение на персонала и извършва
периодична
профилактика
на
машините
и
съораженията.Фирма „ИВМАР ПЕЙПЪР” ООД оказва
техническа и експертна помощ при използване на
закупените продукти.
С уважение:
инж. Любомир Евтимов /0887-368-997/

