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Aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów, Twoja myjnia 
potrzebuje partnera dostarczającego najwyższej jakości pro-
dukty i jednocześnie gwarantującego kompetentne wsparcie 
i  doradztwo. Taki rodzaj partnerstwa zapewnia niemiecka firma 
SONAX poprzez światowy program punktów profesjonalnej pielę-
gnacji pojazdów SONAX SERVICE.

Co wyróżnia ofertę SONAX SERVICE?

Wieloletnie doświadczenie
Kompleksowa oferta najwyższej jakości produktów do pielęgnacji 
pojazdów jest wynikiem ponad 60-letniego doświadczenia firmy 
na rynku oraz efektem licznych badań prowadzonych we własnym 
laboratorium. SONAX skupia się na praktycznych walorach produk-
tów – łączy efektywne działanie z łatwym sposobem stosowania.

Jakość potwierdzona w testach
Wysoki standard produktów SONAX został wielokrotnie potwier-
dzony w rankingach i testach prasy motoryzacyjnej oraz instytucji 
takich jak DEKRA, TUV czy ADAC. Wiele produktów SONAX posiada 
certyfikaty i oficjalne dopuszczenia znanych producentów samocho-
dów, w tym Daimler AG, BMW AG, Volkswagen/Audi czy OPEL.

W zgodzie z naturą
Ogromne znaczenie dla firmy SONAX ma społeczna odpowiedzial-
ność biznesu (CSR). Potwierdza to fakt, że zarówno proces produk-
cji, jak i same produkty spełniają najbardziej rygorystyczne, unijne 
normy dotyczące ochrony środowiska.

Twoja droga do sukcesu



Uzyskanie perfekcyjnego wyglądu auta wymaga zasto-
sowania odpowiednich narzędzi i najwyższej jakości 
produktów. Preparaty SONAX PROFILINE pozwalają 
na osiągnięcie niesamowitego rezultatu, a także za-
pewniają oszczędność czasu i pieniędzy. Dzięki nim 
Twoja praca będzie skuteczna, efektywna i przyjemna.

Szczególne miejsce w ofercie firmy SONAX zajmują 
produkty związane z pielęgnacją lakieru. Dostosowane 
są do jego stanu, stopnia zużycia oraz wieku. Nadają 
wysoki połysk i zabezpieczają nawet na wiele miesięcy.
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Pierwszym krokiem do uzyskania idealnego wyglądu auta jest umycie karoserii. Produkty SONAX 
pozwalają na dokładne, a zarazem delikatne oczyszczenie lakieru, nawet z tak trudnych do usunię-
cia zabrudzeń, jak plamy po owadach, ptasich odchodach, smole czy żywicy.

Mycie pojazdu
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Łagodnie, a jednocześnie do-
kładnie usuwa plamy ze smoły 
i oleju oraz innego typu uporczywe 
zabrudzenia. Doskonały do czyszczenia 
lakieru i chromu. Usuwa pozostało-
ści po naklejkach oraz preparatach 
do konserwacji podwozia. Użycie 
preparatu nie powoduje rys ani 
zadrapań. 

SONAX Do usuwania 
smoły

Wyśmienicie usuwa zabrudzenia 
po oleju i smarze z elementów maszyn, 
silników, dystrybutorów paliwa, narzę-
dzi i podłóg w warsztatach. Nie zawiera 
rozpuszczalników ani fosforanów. 

Wysoce efektywny preparat do czysz-
czenia wszystkich typów stalowych, alu-
miniowych, polerowanych, niklowanych 
i magnezowych felg. Skutecznie usuwa 
nawet najbardziej oporne zabrudzenia, 
zapieczony pył hamulcowy, plamy po 
oleju, ślady po gumie i wszelkie zanie-
czyszczenia drogowe.

SONAX Preparat do 
czyszczenia silnika – 
odtłuszczacz na zimno 

SONAX Do czyszczenia 
felg (bezkwasowy)

Nr art. 607 600    10 l

Nr art. 230 500     5 l

Nr art. 230 705    25 l

Wysoce efektywny kwasowy śro-
dek czyszczący do felg stalowych 
i  aluminiowych. Szybko i skutecznie 
usuwa nawet najbardziej oporne za-
brudzenia, takie jak zapieczony pył 
hamulcowy i inne zanieczyszczenia. 
Produkt dla profesjonalistów.

SONAX PROFILINE Do 
czyszczenia felg (kwaso-
wy) 

Nr art. 650 600    10 lNr art. 304 505     5 l

Preparat do pielęgnacji pojazdów cał-
kowicie lub częściowo pokrytych folią 
samoprzylepną. Odpowiedni zarówno 
do matowych, jak i błyszczących folii. 
Chroni przed negatywnymi czynnikami 
atmosferycznymi, takimi jak deszcz, 
promieniowanie UV, sól drogowa. 
Ułatwia usuwanie 
nawet najbardziej 
opornych zanie-
czyszczeń, takich 
jak brud i pozostało-
ści po owadach.

Usuwa żywicę, ptasie odchody i inne 
ciężkie do usunięcia zabrudzenia z po-
wierzchni lakieru, szyb, elementów 
szklanych i wykonanych z plastiku.

SONAX Xtreme Do pielę-
gnacji i uszczelniania folii  

SONAX Do usuwania 
żywicy  

Nr art. 295 200  500 ml Nr art. 390 300  400 ml

Nr art. 390 500     5 l

Preparat do wstępnego czyszczenia 
oklejeń pojazdów. Szybko i dokładnie 
usuwa wszystkie typowe zabrudzenia 
z  folii. Odpowiedni zarówno do mato-
wych jak i błyszczących folii. Zalecany 
do stosowania przed myciem właści-
wym.

SONAX Xtreme Do czysz-
czenia folii

Nr art. 293 241  750 ml

Mycie pojazdu

www.sonax-service.pl
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SONAX Piana aktyw-
na do mycia wstęp-
nego

Nr art. 625 705    25 l

Nr art. 625 600    10 l

Rozpuszcza zabrudzenia zgromadzone 
na powierzchniach takich jak plastik, 
szkło, metal, beton, różne typy wykła-
dzin i pokryć, itp. Idealny do zastosowa-
nia przy pielęgnacji auta, mycia ciężaró-
wek typu TIR, pojazdów oraz urządzeń 
rolniczych. Odpowiedni do mycia bez--
dotykowego.

Uniwersalny olej smarujący z dodatkiem 
dwusiarczku molibdenu. Doskonale kon-
serwuje i smaruje wszystkie ruchome 
elementy. Skutecznie zabezpiecza przed 
korozją. Wypiera wilgoć, zapobiega 
prądom upływowym w instalacji elek-
trycznej. Poprawia kontakt elektryczny. 
Rozpuszcza smołę, smary i resztki kleju.

SONAX MoS2Oil NanoPro    

Nr art. 339 505    5 l

Nr art. 339 400  400 ml

Koncentrat szamponu do ręcz-
nego mycia samochodu. Szybko 
i dokładnie usuwa typowe zabrudzenia 
drogowe. Przeznaczony do czyszczenia 
powierzchni lakierowanych, metalu, 
szkła, plastików oraz gumy. Nie zawiera 
fosforanów. 

SONAX Szampon 
nabłyszczający koncen-
trat

Nr art. 522 705     25 l

Nr art. 314 500      5 l

Szybko i skutecznie usuwa rdzawy 
nalot i plamy rdzy. Przedłuża tym 
samym żywotność lakierowanych 
powierzchni. Doskonale nadaje się do 
usuwania z resztek wapna i pyłu prze-
mysłowego, z lakieru i lakierowanych 
powierzchni z tworzyw sztucznych. 

SONAX Do usuwania 
nalotów rdzy 
 

Nr art. 513 505     5 l

Bezkwasowy
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Elementy wnętrza auta, w trakcie intensywnej eksploatacji, ulegają częstym zabrudzeniom i przy-
spieszonemu zużyciu. Produkty SONAX pozwalają przywrócić im dawny wygląd oraz zabezpieczyć 
przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych (np. promieniowanie UV).

Czyszczenie i pielęgnacja
wnętrza pojazdu
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Skutecznie, a zarazem delikatnie 
usuwa nawet najbardziej oporne 
zabrudzenia z wykładzin, tapicerki, 
pokrowców tekstylnych, podsufitek, 
tworzyw sztucznych i szyberdachów. 
Pozostawia w samochodzie świeży, 
przyjemny zapach.

SONAX Do czyszczenia 
wnętrza

Skutecznie usuwa nawet najtrud-
niejsze do usunięcia plamy z tkanin, 
tapicerki, pokrowców na siedzenia 
i dywanów. Nie pozostawia plam ani 
smug. Usuwa również pozostałości 
po kleju, naklejkach i etykietach.

SONAX Odplamiacz do 
tkanin 

Nr art. 321 605    10 l

Szybko i skutecznie usuwają brud 
i kurz z plastików, kokpitu, wykładzin 
wnętrza pojazdu, pokrowców tekstyl-
nych, podsufitek, siedzeń, tapicerki 
oraz elementów skórzanych.

SONAX PROFESSIONAL 
Ściereczki do czyszcze-
nia wnętrza samochodu 
 

Nr art. 321 641   80 szt.

Nr art. 653 500     5 l

Nr art. 653 200  300 ml

Preparat czyszczący, konserwujący 
i  matujący do wszystkich elementów 
z  tworzywa sztucznego we wnętrzu 
samochodu. 
Antystatycz-
na warstwa 
u t r u d n i a 
osadzan ie 
się kurzu. 

SONAX  PROFILINE 
Preparat do czyszczenia 
tworzyw sztucznych 
we wnętrzu

Nr art. 286 500     5 lNr art. 627 405     1 l

Nr art. 286 300     1 l Nr art. 205 405     1 l

Preparat do wszechstronnego zastoso-
wania przy pielęgnacji pojazdu - prania 
tapicerki, czyszczenia skór, dachów 
w kabrioletach. Specjalna kombinacja 
mikroaktywnych środków powierzch-
niowo czynnych zapewnia maksymal-
ną skuteczność czyszczenia nie nisz-
cząc materiałów. Do stosowania przy 
myciu zewnętrznym i wewnętrznym.

Preparat do wszechstronnego zastoso-
wania przy pielęgnacji pojazdu - prania 
tapicerki, czyszczenia skór, dachów 
w kabrioletach. Specjalna kombinacja 
mikroaktywnych środków powierzchniowo 
czynnych zapewnia maksymalną skutecz-
ność czyszczenia nie niszcząc materiałów. 
Do stosowania 
przy myciu 
zewnęt r znym 
i wewnętrznym.

SONAX SX Multi star
uniwersalny preparat 
czyszczący

SONAX SX Multi star
uniwersalny preparat 
czyszczący

Nr art. 627 600    10 l

Nr art. 627 505    5 l

Nr art. 627 705    25 l

Wysokiej jakości emulsja do 
czyszczenia plastikowych i gumo-
wych elementów kokpitu. Wnika 
w strukturę powierzchni konserwując 
ją od wewnątrz. Zabezpiecza elementy 
plastikowe i gumowe przed negatywny-
mi czynnikami pogodowymi. Gwarantu-
je efekt antyelektrostatyczny, odświeża 
kolory i zapewnia przyjemny zapach. 

SONAX Do pielęgnacji 
tworzyw sztucznych  

Nr art. 205 500     5 l

Preparat czyszczący na bazie silikonu 
do plastików wewnętrznych i ze-
wnętrznych pojazdu. Pielęgnuje, czyści, 
zabezpiecza, przywraca kolory. Nadaje 
delikatny połysk, eliminuje plamy, 
przebarwie-
nia i rysy. 
Odpowiedni 
do plastików 
w e w n ą t r z 
komory silni-
ka. Posiada 
właściwości 
hydrofobowe 
i ochronne. 

SONAX PROFILINE Do 
Pielęgnacji Plastików  

Nr art. 380 500     5 l 

Nr art. 383 500     5 l

Nabłyszczający

Gotowy do użycia

Półmatowy

 
APC

 
APC
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Pianka do czyszczenia i pielęgnacji 
skóry. Czyści i konserwuje wszystkie 
gładkie skóry takie jak wewnętrzne 
obicia, skóry motocykli, meble. Usuwa 
brud, olej, tłuszcz. Utrzymuje pierwot-
ną przyczepność – po użyciu skóra 
nie staje się śliska. Prawdziwy wosk 
pszczeli zapewnia wysoką wodoodpor-
ność. Nie zawiera barw-
ników, odpowiednia dla 
wszystkich kolorów. 
Przywraca naturalny 
zapach skóry. Odpo-
wiednia do pojazdów z 
podgrzewanymi fotela-
mi. Nie zawiera silikonu.

SONAX Pianka do czysz-
czenia skóry

Nr art. 289 300  400 ml

Silnie czyszczący środek do wszyst-
kich typów gładkiej skóry. Usuwa 
najcięższe zabrudzenia, nie inwazyjny 
dla skóry.

Intensywna pielęgnacja i ochrona dla 
wszystkich rodzajów gładkiej skóry. 
Przywraca naturalną elastyczność 
i blask. Błyskawicznie się wchła-
nia, nie pozostawia tłustych 
ś l a d ó w . 
Zawiera filtr 
UV.

SONAX SONAX 
Premium class krem do 
pielęgnacji skóry 

Nr art. 282 300    1 L

Nr art. 282 141  250 ml

Zestaw do czyszczenia i pielęgnacji ta-
picerki skórzanej, doskonały do wszyst-
kich rodzajów skóry, także perforowa-
nej. Odpowiedni do podgrzewanych 
foteli.  Nie stosować do skaju,  nubuku, 
weluru, zamszu.

SONAX Premium class 
zestaw do czyszczenia 
skóry + etui

Nr art. 281 941  750 ml

SONAX Premium class 
do czyszczenia skóry

Nr art. 281 300    1 L

Nr art. 281 141  250 ml

Środek do konserwacji i impregnacji 
materiałowych dachów w  kabrio-
letach. Uszczelnia zagięcia i  szwy. 
Ożywia kolory i chroni przed  
ponownym zabrudzeniem. Zabezpiecza 
również elementy tekstylne we wnętrzu 
auta. Zapobiega 
wnikaniu brudu 
i  wilgoci w fotele 
wykonane z  ma-
teriału i   mikrofa-
zy oraz dywaniki. 

SONAX Impregnat do 
dachów kabrioletów 
oraz tapicerki

Nr art. 310 200  300 ml

Usuwa nieprzyjemne zapachy: np. 
nikotyny czy pochodzenia zwierzę-
cego. Są one nie tylko maskowane, 
lecz całkiem neutralizowane. Za-
wiera niewielki dodatek perfum, co 
zapewnia delikatny, przyjemny i dłu-
gotrwały zapach. 
Do stosowania na 
tapicerce, siedze-
niach, dywanach, 
zasłonach, tek-
styliach, butach, 
ubraniach, a także 
jako odświeżacz 
powietrza.

SONAX Neutralizator 
zapachów

Nr art. 292 241  500 ml

9Czyszczenie i pielęgnacja wnętrza pojazdu 
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Zewnętrzne części pojazdu wykonane z gumy i plastiku są nieustannie narażone na działanie 
negatywnych czynników atmosferycznych. Pod ich wpływem tracą kolor, stają się kruche 
i łamliwe. Produkty SONAX wnikają w pielęgnowaną powierzchnię przywracając jej oryginalną 
głębię koloru i zabezpieczając przed działaniem niekorzystnych warunków pogodowych.

Pielęgnacja zewnętrznych 
elementów z gumy 
i tworzyw sztucznych

Profesjonalna pielęgnacja pojazdów10



Wydajny żel pielęgnacyjny do wszyst-
kich nielakierowanych zewnętrznych 
elementów wykonanych z tworzy-
wa sztucznego. Nadaje połysk i 
ożywia kolory. Pozostawia trwałą 
warstwę konserwującą. Bezbarwny, 
nie zawiera siliko-
nu. Nadaje się do 
pielęgnacji elemen-
tów plastikowych 
w komorze silnika.

Nr art. 210 300     1 l

SONAX PROFILINE Do 
plastików zewnętrznych 

Pasta do polerowania aluminium 
i metali ozdobnych, takich jak miedź, 
mosiądz, chrom. Szybko, dokładnie 
i  bezpiecznie usuwa rdzę i smugi, 
rozpuszcza zabrudzenia i resztki 
korozji. Przywraca pierwotny połysk. 
Konserwuje, pokrywając powierzchnię 
warstwą ochronną, która zapobiega 
ponownej korozji.

SONAX pasta do chromu 
i aluminium

Nr art. 308 000   75 ml

Czyści i konserwuje gumowe elementy, 
nadaje im elastyczność. Wydłuża żywot-
ność gumy i ożywia kolory. Czyści opony 
i dywaniki, przywraca im oryginalny wy-
gląd. Pozostawia matowy efekt. 

Nr art. 340 505     5 l

SONAX Do konserwacji 
elementów gumowych 

Do czyszczenia i pielęgnacji opon, 
gumowych wycieraczek i uszczelek. 
Zapewnia gumie optymalną elastycz-
ność, odświeża kolory przywracając 
dawny wygląd. Nie zawiera silikonu. 
Daje matowy efekt. 

Nr art. 250 500     5 l

SONAX Do konserwacji 
elementów gumowych 

Nr art. 409 100  100 ml

Trwale ożywia i pielęgnuje wyblakłe
i zmatowiałe elementy z tworzywa 
sztucznego na zewnątrz pojazdu. 
Wygodny i higieniczny w użyciu dzięki 
zastosowanemu aplikatorowi (gąbce). 
Receptura na bazie wody.

SONAX Odnawia czarne 
plastiki

Żel nabłyszczający do wszystkich
rodzajów opon. Pozostawia długotrwały 
efekt mokrej opony. Nadaje głęboki 
połysk i konserwuje, zabezpiecza przed 
pękaniem i blaknięciem. Ekstremalnie 
wydajny - 250ml wystarcza na 50 opon. 
 

Nr art. 235 500     5 l

SONAX Żel nabłyszcza-
jący do opon

Nr art. 235 100  250 ml

www.sonax-service.pl
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Renowacja lakieru
Pielęgnacja powłoki lakierniczej jest podstawowym zabiegiem Auto Detailingu. Najwyższej jakości 
produkty SONAX umożliwiają przywrócenie lakierowi dawnego blasku. Dodatkowo konserwują
i zabezpieczają przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych i drogowych.

Profesjonalna pielęgnacja pojazdów12



Intensywna pasta polerska. Do rege-
neracji utlenionych i zarysowanych 
powłok lakieru. Nadaje średni połysk. 
Usuwa rysy do P1500. Usuwa mgłę 
lakierniczą, ślady szlifowania i zadra-
pania ze wszystkich rodzajów lakieru. 
Nie zawiera silikonu i nie pyli.

Nr art. 319 300     1 l

SONAX PROFILINE 
Fine FS 05-04

Usuwa zmatowienia po 

papierze ściernym do 

P1500

2 4

5 6 Ścieranie

Nabłyszczanie

Nr art. 319 141   250 ml

Nie zawiera silikonu

Nr art. 320 300     1 l

Nr art. 320 141  250 ml

Mocno ścierna pasta do zgrubnej rege-
neracji silnie utlenionych powłok lakie-
ru.  Usuwa rysy do P1000. Usuwa głę-
bokie uszkodzenia powstałe w wyniku 
działania ptasich odchodów, owadów 
i  żywicy, idealna do obróbki na sucho 
silnie zniszczonych powierzchni lakie-
rów jednowarstwowych. Nie zawiera 
silikonu. 

SONAX PROFILINE 
SP 06-02

Usuwa zmatowienia po 

papierze ściernym do 

P1000

2

6 Ścieranie

Nabłyszczanie

Nie zawiera silikonu

www.sonax-service.pl

Nr art. 208 300     1 l

Bezhologramowa politura wykończe-
niowa, zapewnia doskonałą głębie 
koloru. Przeznaczona do polerowania 
lekko utlenionych powierzchni lakieru, 
a także do użycia po wcześniejszym 
polerowaniu bardziej ściernymi politu-
rami. Usuwa rysy do P2500. Idealna 
do poprawy stanu powłok lakieru od-
pornych na zadrapania. Nie zawiera 
silikonu i nie pyli.

SONAX PROFILINE  
NP 03-06

Usuwa zmatowienia po 

papierze ściernym do 

P2500

2

3

4

5 6

6

Ścieranie

Nabłyszczanie

 

Low Dust Technology

 

Low Dust Technology

Nie zawiera silikonu

Nr art. 208 141   250 ml Nr art. 300 300     1 l

Łagodna politura do pielęgnacji po-
wierzchni łatwych do zarysowania. 
Poleruje i chroni jednocześnie. Zawiera 
wosk Carnauba. Usuwa lekkie zaryso-
wania, szybko nadaje głęboki połysk. 
Do obróbki maszynowej i ręcznej. 
Dzięki zawartości wosku Carnauba 
posiada właściwości ochronne. Zawie-
ra silikon.

SONAX PROFILINE 
HP 01-06

Zawiera silikon

1

2 4

5 6

6

Ścieranie

Nabłyszczanie

Nr art. 300 505     5 l

Renowacja lakieru 13
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Nr art. 245 300     1 l

Pasta polerska o wysokiej sile cięcia 
do polerowania porysowanej lub 
mocno uszkodzonej warstwy lakieru 
z wykorzystaniem maszyny orbitalnej. 
Doskonała jakość powierzchni i wysoki 
połysk w jednym etapie. Usuwa zary-
sowania do P1500. 

SONAX PROFILINE 
EXCUT 05-05

1

2 4

5 6

6

Ścieranie

Nabłyszczanie

Nr art. 245 141  250 ml

5

 

Low Dust Technology

Nie zawiera silikonu

 

Low Dust Technology

Nie zawiera silikonu

Usuwa zmatowienia po 

papierze ściernym do 

P2000

Usuwa zmatowienia po 

papierze ściernym do 

P1500

Nr art. 242 300      1 l

Nr art. 242 141   250 ml

SONAX PROFILINE 
EX 04-06

2

4

4

5 6

6

Ścieranie

Nabłyszczanie

Do maszyn
oscylacyjnych

Do maszyn
oscylacyjnych

Innowacyjna pasta polerska ze spec-
jalną substancją ścierną, przeznaczona 
do użycia z  wykorzystaniem orbit-
alnych maszyn polerskich. Usuwa rysy 
do P2000. Idealna do jednoetapowej 
i bezhologramowej poprawy stanu 
lakieru oraz do usuwania wtrąceń lak-
ierniczych ze świeżych lakierów. Nie 
zawiera silikonu i nie pyli. 

Aplikowanie/Powierzchnia Przykłady aplikowania i zastosowania produktów Porada Profiline Środki/Narzędzia

SONAX SX MultiStar 
 
 

 

 

Art. Nr. 06274050      1 L.         Art. Nr. 06277050    25 L. 
Art. Nr. 06275050      5 L.         Art. Nr. 06278000    60 L. 
Art. Nr. 06276000    10 L.         Art. Nr. 06279000  200 L.

Nakładaj SONAX Multistar na 
mocno zaplamione powierzchnie 
a następnie wyczyść korzystają 
z Tornadora (napełniony czystą 
wodą).

SONAX Do czyszczenia wnętrza samochodu 
 
 

 

 

 

Art. Nr. 03219000      200 L. 
Art. Nr. 03216050        10 L.        

SONAX PROFILINE Plastic Cleaner 
 
 

 

 

 

Art. Nr. 02863000      1 L.         
Art. Nr. 02865000      5 L.

W przypadku upartych zabrudzeń, 
możesz skorzystać z SONAX Gąbki 
czyszczącej.

SONAX Do czyszczenia wnętrza samochodu 
 
 

 

 

 

Art. Nr. 03219000      200 L. 
Art. Nr. 03216050        10 L.       

SONAX Odplamiacz do tkanin 
 
 

 

 

 

Art. Nr. 06535000      5 L.

SONAX SX Multistar 
 
 

 

 

 

Art. Nr. 06274050        1 L.         Art. Nr. 06277050        25 L. 
Art. Nr. 06275050        5 L.         Art. Nr. 06278000        60 L.
Art. Nr. 06276000      10 L.         Art. Nr. 06279000      200 L.

Na szczególnie uparte plamy, 
np. plamy tłuszczu czy oleju, 
użyj SONAX Odplamiacza do 
tkanin.

SONAX PROFILINE Leather Cleaner Foam 
 
 

 

 

 

Art. Nr. 02813000      500 ml

SONAX PROFILINE Leather Care 
 
 

 

 

 

Art. Nr. 02823000      1 L

Najlepiej aplikuj środki 
czyszczące bezpośrednio na 
szczotkę.

SONAX Do czyszczenia wnętrza samochodu 
 
 

 

 

 

 Art. Nr. 03219000      200 L. 
Art. Nr. 03216050        10 L.      

SONAX SX Multistar 
 
 

 

 

Art. Nr. 06274050        1 L.      Art. Nr. 06277050        25 L. 
Art. Nr. 06275050        5 L.      Art. Nr. 06278000        60 L.
Art. Nr. 06276000      10 L.      Art. Nr. 06279000      200 L.

SONAX PROFILINE PlasticCare 
 
 

 

 

 

Art. Nr. 02054050      1 L.
Art. Nr. 02055000      5 L.

SONAX Gąbka czyszcząca jest po-
mocna przy usuwaniu mocnych 
zabrudzeń.

SONAX Neutalizuje zapachy 
 
 

 

 

 

Art. Nr. 02922410      500 ml

SONAX Płyn do mycia szyb 
 
 

 

 

 

Art. Nr. 03385050        5 L. 
Art. Nr. 03386000      10 L.

SONAX PROFILINE Glass Cleaner 
 
 

 

 

 

Art. Nr. 03355000      5 L.

W przypadku ciężko usuwalnych 
zapachów np. dymu papieroso-
wego, zalecamy ozonowanie. By 
dokładnie umyć szyby boczne, uchyl 
je odrobinę, by dotrzeć do krawędzi 
schowanych pod górną uszczelką.

SONAX Do usuwania smoły 
 
 

 

 

 

Art. Nr. 03342000      300 ml  
Art. Nr. 03045050          5 L.

SONAX Do usuwania żywicy 
 
 

 

 

 

Art. Nr. 03903000      400 ml          
Art. Nr. 03905000          5 L.

SONAX do usuwania smoły likwiduje 
również pozostałości po warstwie wos-
ku oraz po preparatach chroniących 
podwozie. Opcjonalnie zalecamy 
stosowanie SONAX Masy czyszczącej 
niebieskiej bądź SONAX Clay Disc.

SONAX PROFILINE Do plastików 
zewnętrznych 
 
 

 

 

Art. Nr. 02103000      1 L.

Nakładaj produkt wielokrotnie, 
gdy czyszczona powierzchnia jest 
bardzo chłonna. 

SONAX Tornador Gun 
Art. Nr. 04169410

SONAX Ściereczka  
z mikrofibry 
Art. Nr. 04507000

SONAX Rozpylacz pompką 
tłoczącą do produktów 
kwaśnych i alkalicznych 
Art. Nr. 04969410

SONAX gąbka do 
plastików 
Art. Nr. 04172000

SONAX  
Szczoteczka do intensy-
wnego czyszczenia 
Art. Nr. 04917000

SONAX SONAX 
Ściereczka z mikrofibry  
Art. Nr. 04507000

SONAX Ściereczka  
z mikrofibry  
Art. Nr. 04507000

SONAX gąbka do 
plastików 
Art. Nr. 04172000

SONAX Szczotka do 
wnętrza i skóry 
Art. Nr. 04167410

SONAX Ściereczka  
z mikrofibry  
Art. Nr. 04507000

SONAX Gąbka 
Czyszcząca 
Art. Nr. 04160000

SONAX Mikrofibra do szyb 
 
Art. Nr. 04165000

SONAX Ściereczka  
do Polerowania 
Art. Nr. 04222000

SONAX Rozpylacz  
z pompką tzw.  
>Sprayboy< 
Art. Nr. 04997000

SONAX Gąbka aplikacyjna- 
 
Art. Nr. 04171410

SONAX Gąbka do nakładania wosku 
 
Art. Nr. 04173000

SONAX Rozpylacz pompką tłoczącą do produk-
tów kwaśnych i alkalicznych 
Art. Nr. 04969410

SONAX Rozpylacz pompką 
tłoczącą do produktów 
kwaśnych i alkalicznych 
Art. Nr. 04969410

SONAX Rozpylacz pompką 
tłoczącą do produktów 
kwaśnych i alkalicznych 
Art. Nr. 04969410

SONAX Rozpylacz  
z pompką tzw. >Sprayboy< 
Art. Nr. 04997000

SONAX Rozpylacz 
 z pompką tłoczącą do produktów 
kwaśnych i alkalicznych 
Art. Nr. 04969000

CZYSZCZENIE AUTA - ETAP „SUCHY” – REKOMENDACJE I POSTĘPOWANIE       

Proporcje mieszania 
1:20 do 1:30

Czas działania max. 
1-5 min

Proporcje mieszania 
1:5 do 1:10

Czas działania  
max. 5 min

Proporcje 
 mieszania: brak

Czas działania 
max. 1-2 min 

Czas działania max. 
1-2 min 

Przed myciem

Deska rozdzielcza

Tapicerka/Dywaniki

Elementy skórzane

Drzwi/ Wewnętrzne 
elementy plastikowe

Odświeżanie wnętrza/ 
Czyszczenie okien i lusterek

Usuwanie smoły i żywicy

Pielęgnacja plastików 
zewnętrznych

Czas działania 
max. brak

Proporcje mieszania 
1:5 do 1:10

Czas działania  
max. 5 min

Proporcje  
mieszania: brak

Proporcje mieszania 
1:20 do 1:30

Czas działania:  
1-2 min.

Proporcje 
mieszania: brak

Czas działania:  
1-2 min. 

Proporcje miesza-
nia: brak

Proporcje 
1:5 do 1:10

Czas działania: 
max. 5 min.

Proporcje mieszania  
1:20 do 1:30

Czas działania: 
kilka godzin

Proporcje mieszania 
brak

Czas działania 
brak

Czas działania: 
max. do kilkunastu 

Proporcje  
mieszania brak

Proporcje mieszania: 
brak

Proporcje mieszania: 
brak

Czas działania: 
max. brak.

Czas działania: 
1min.

Proporcje mieszania 
brak

Czas działania 
brak

Czas działania: 
max. brak.

Proporcje  
mieszania: brak

Proporcje  
mieszania: brak

Czas działania: 
max. brak.
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Usuwa zmatowienia po 

papierze ściernym  do 

P1200

Nr art. 246 300      1 l

Nr art. 246 141   250 ml

Pasta polerska o silnych właściwości-
ach ściernych do regeneracji bardzo 
zniszczonych lub przeszlifowanych 
papierem ściernym warstw lakieru. 
Bardzo dobre właściwości ścierne przy 
minimalnej utracie połysku. 

SONAX PROFILINE 
CutMax

3
5 6 Ścieranie

Nabłyszczanie

 

Low Dust Technology

Nie zawiera silikonu

Usuwa zmatowienia po 

papierze ściernym do 

P1500

Nr art. 225 300      1 l

Nr art. 225 141   250 ml

Politura polerska do usuwania 
wtrąceń lakierniczych, mgiełki lakieru 
i głębszych śladów otarć. Zapewnia 
głębokie wyrównywanie o jed-
nocześnie wysokim stopniu połysku.

SONAX PROFILINE 
CUT & FINISH

Ścieranie

Nabłyszczanie

Nie zawiera silikonu

Usuwa zmatowienia po 

papierze ściernym do 

P2000

Nr art. 224 300      1 l

Nr art. 224 141   250 ml

Innowacyjna politura wykończeniowa 
do jednostopniowego polerowania 
miejscowych uszkodzeń takich jak 
kurz lakierniczy lub zacieki. Idealna 
do pracy ze świeżo polakierowanymi 
powierzchniami np. linie produkcyjne. 

SONAX PROFILINE 
PERFECT FINISH

5
6

Ścieranie

Nabłyszczanie

Nie zawiera silikonu

5
5

4

5

5

 

Low Dust Technology

Tarcza czyszcząca do użycia z wyko-
rzystaniem maszyny polerskiej lub 
ręcznie. Czyści i wygładza powierzch-
nię. Idealna do usuwania mocno przy-
legających zanieczyszczeń, rdzawych 
nalotów, plam wody, żywicy, smoły, 
resztek kleju i innych zanieczyszczeń 
(wtrąceń). Średnica 150mm. 

SONAX Tarcza Czysz-
cząca

Nr art. 450 605    1 szt.

Specjalna homogeniczna masa pla-
styczna do czyszczenia lakierowanych 
elementów pojazdu. Usuwa resztki 
z rozpylanych preparatów, kurz prze-
mysłowy, naloty rdzy, żywicę, smołę, 
pozostałości po owadach oraz inne 
uporczywe zabrudzenia.

Nr art. 450 205   200 g

SONAX Masa Czysz-
cząca

Nr art. 450 405   200 g

Renowacja lakieru
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Zabezpieczenie lakieru
Powierzchnia lakieru powinna być stale chroniona ponieważ jest najbardziej narażona na wpływ 
negatywnych czynników atmosferycznych. Specjaliści z firmy SONAX przygotowali ofertę, która 
spełni oczekiwania najbardziej wymagających odbiorców i pozwoli zabezpieczyć lakier nawet na 
12 miesięcy.

Profesjonalna pielęgnacja pojazdów16



17Profesjonalna pielęgnacja pojazdu

Produkt zawiera 100% najwyższej 
jakości wosków Carnauba. Dzięki 
zwartej strukturze cząsteczek wo-
sku zapewnia maksymalne zabez-
pieczenie przed promieniami UV 
i pozostawia długotrwały, głęboki 
i lśniący połysk. Doskonale chroni lakier 
przed szkodliwym wpływem czynni-
ków atmosferycznych. Wysokiej jakości 
delikatne olejki ułatwiają aplikację wo-
sku. Do wszystkich rodzajów lakieru.

SONAX PremiumClass 
Wosk Carnauba 

Nr art. 211 200  200 ml

Wysokiej klasy preparat do szybkiego 
zabezpieczenia lakieru. Wzmacnia 
jego blask i  głębię koloru. Może być 
stosowany do wszystkich rodzajów 
lakieru. Posiada wysoką zawartość 
wosku Carnauba. Odpowiedni również 
do pielęgnacji syntetycznych dachów 
kabrioletów. Zawiera silikon.

SONAX PROFILINE  
Speed Protect

Art.No. 288 500    5 l

Art.No. 288 405    1 l

2 5 6
6

Zabezpieczenie

Gładkość

Zawiera silikon

Delikatnie i skutecznie czyści lekko za-
brudzone powierzchnie. Nie pozostawia 
rys.  Nadaje lakierowi aksamitną gładkość 
i olśniewający, głęboki połysk. Odświe-
ża wcześniej nałożone warstwy wosku, 
zapewnia dodatkowy efekt spływania 
wody.

SONAX PROFILINE 
BrillantShine Detailer 

Nr art. 287 500     5 l

1
2

5 6 Zabezpieczenie

Gładkość

SONAX PROFILINE  
HW 02-04

Nr art. 280 300     1 l

Nie zawiera silikonu

2 4

6 Zabezpieczenie

Gładkość

2

Łagodny preparat zabezpieczający, 
nie zawiera substancji ściernych, do 
pielęgnacji powierzchni lakierowanych. 
Zawiera wosk Carnauba. Chroni przed 
niekorzystnym wpływem czynników 
atmosferycznych, solą drogową oraz 
innymi szkodliwymi substancjami. 
Zapewnia optymalny efekt wypierania 
wody oraz głęboki połysk. Odpowied-
ni do obróbki maszynowej i ręcznej. 

Zabezpieczenie lakieru



1

3

2

4

Lakier musi być całkowicie czysty przed nałożeniem powłoki. Dokładnie nanieś dołą-
czony do zestawu produkt oznaczony PREPARE na całą jego powierzchnię i starannie 
wytrzyj ściereczką z mikrofibry.

1

3

2

4

1

3

2

4

1

3

2

4

Dokładnie oczyść lakier i wypoleruj na wysoki połysk za pomocą maszyny 
polerskiej. Sprawdź, czy nie powstały hologramy.

Po określonym czasie utwardzania zastosuj GLOSSCOAT (2), aby uzyskać lepszą 
gładkość i głęboki połysk. W tym celu należy rozpylić produkt na aplikator iiiiii 
i za jego pomocą rozprowadzić po powierzchni. Jednorazowo nanoś GLOSSCOAT 
na obszar nie większy niż ½ maski. Następnie ściereczką z mikrofibry usuń nadmiar 
produktu (czekanie do wyschnięcia nie jest konieczne). 

Następnie nałóż cienką warstwę produktu BASECOAT (1) za pomocą załączo-
nego aplikatora        (biała strona). Delikatne powierzchnie mogą wymagać 
zastosowania dołączonej do zestawu miękkiej ściereczki, którą możemy 
owinąć aplikator (upewnij się, że nie ma żadnych zmarszczeń czy załamań). 
Nanoś produkt etapami na niewielkie powierzchnie lakieru, np. ½ maski.

Po krótkim czasie (około 30 do 60 sekund) wytrzyj zabezpieczoną powierzch-
nię ściereczką z mikrofibry tak, aby nie pozostały żadne smugi. Po naniesie-
niu BASECOAT na całej powierzchni pozostaw ją do utwardzenia na 1 godzinę. 
Przez ten czas nie dotykaj lakieru i nie dopuszczaj do kontaktu z wodą.

Ważne!
• Nie stosować na gorących powierzchniach!
• Aby uzyskać powierzchnię tak doskonałą, jak to możliwe, wszystkie prace należy wykonywać przy dobrym oświetleniu.
• BASECOAT: w ciągu pierwszej godziny po aplikacji możliwa jest korekcja małych błędów przez ponowną aplikację BASECOAT.
• Zabezpieczony pojazd nie powinien być myty w ciągu pierwszych trzech dni po zabiegu. Nie stosować do mycia środków 

silnie alkalicznych. Nie polerować samochodu!

PO APLIKACJI BASECOAT
Cząstki zmodyfikowanego krzemu 
wchodzą w reakcję łącząc się 
ze sobą.

PO ROZPROWADZENIU
Cząstki łączą się wiązaniami 
kowalencyjnymi z lakierem 
tworząc ekstremalnie twardą 
i lśniącą powierzchnię.

PO JEDNEJ GODZINIE
Formuje się wysoce odporna 
krystaliczna sieć chroniąca przed 
wpływem chemii, promieniowania 
UV i uszkodzeniami mechanicznymi.

PO NAŁOŻENIU GLOSSCOAT
Dodatkowy kompozyt polimerowy zawarty 
w GLOSSCOAT zapewnia perfekcyjne 
nabłyszczenie, idealną gładkość i długoter-
minowe właściwości hydrofobowe.

SONAX CC36 to elastyczna oraz ekstremalnie wytrzymała powłoka ochronna o wyjątkowej 
odporności na promieniowanie UV, środki chemiczne, a także na negatywny wpływ czynni-
ków środowiskowych, takich jak sól drogowa, smoła czy zanieczyszczenia przemysłowe.

• Mniej wysiłku podczas pielęgnacji pojazdu dzięki efektowi „samooczyszczania”. 
• Niezmiernie głęboki połysk z imponującą intensywnością koloru.
• Przedłużona żywotność powierzchni lakieru pozytywnie wpływa na zachowanie wartości pojazdu.

ROZWIĄZANIE

Wysoce reaktywne cząsteczki  CC36 
tworzą niezwykle odporną i jednocześnie 
elastyczną, krystaliczną sieć na lakierze. 
Zapewnia ona ochronę powierzchni przez 
długi czas. Zdecydowanie ułatwia utrzy-
manie czystości lakieru i nadaje niespo-
tykaną głębię koloru i połysk. 

PROBLEM

Przez cały rok lakier twojego 
pojazdu jest  agresywne atakowany 
przez różne czynniki środowiskowe. 
Powierzchnia lakieru staje się 
porowata, traci kolor, matowieje 
i pokrywa się rysami.
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SPOSÓB DZIAŁANIA

1 2

Nr art. 236 941   220 ml

Elastyczna oraz ekstremalnie wytrzymała powłoka ochronna o wyjątkowej odporności na promieniowanie UV, środki chemiczne, a także na negatywny 
wpływ czynników środowiskowych, takich jak sól drogowa, smoła czy zanieczyszczenia przemysłowe.

SONAX PROFILINE CC36 MATERIAŁY REKLAMOWE

Tablica Autoryzowany Detailer 80x80cm

Profesjonalna pielęgnacja pojazdów18



www.sonax-service.pl

MATERIAŁY REKLAMOWE

Flaga 80x405cm

Roll up 100x200cm

Naklejka 3D 4,3x4,3cm

Tablica Autoryzowany Detailer 80x80cm

Zabezpieczenie lakieru 19
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Innowacyjny preparat do długotrwałej ochrony każdego rodzaju 
lakieru i innych powierzchni lakierowanych, na bazie nano-techno-
logii. Tworzy wyjątkowo twardą powłokę z warstw nano-cząsteczek 
krzemianu, która dzięki silnym właściwościom hydrofobowym (efekt 
szybkiego spływania wody) ogranicza przywieranie brudu, szcząt-
ków owadów i ptasich odchodów.  Intensywnie odświeża kolory. 
W zależnosci od czynników atmosferycznych zapewnia ochronę do 
12 miesięcy.

SONAX PROFILINE NanoLackProtect

ochrona do 12 miesięcy

Profesjonalna pielęgnacja pojazdów

Nr art. 236 041    50 ml

5 6 Zabezpieczenie

Gładkość0

Nr art. 237 300   400 ml

Specjalny produkt odtłuszczający efektywnie usuwający 
tłuste, olejowe oraz woskowe pozostałości z powierzchni 
lakierowanych. Służy do przygotowania karoserii do na-
łożenia powłoki SONAX NanoLackProtect.

SONAX PROFILINE Lack Prepare -FinishControl- 

Przygotowanie:

4  Długotrwała powłoka ochronna 
Innowacyjne zabezpieczenie Nano 
Pro tworzy na powierzchni twardą 
jak szkło powłokę ochronną. 
Sprawia ona, że lakier oraz 
elementy plastikowe stają się 
odporne na negatywne działanie 
czynników atmosferycznych 
i drogowych. Powłoka Nano Pro 
składa się z nieorganicznej warstwy 
krzemianu zapewniającej twardość 
i wytrzymałość oraz organicznej 
warstwy fluorowęglowodoru, 
która zapewnia maksymalny efekt 
hydrofobowy (spływanie wody) oraz 
imponujący połysk.

4 kroki do perfekcyjnej ochrony lakieru

Technologia SONAX Nano Pro:  

Nieorganiczna warstwa krzemianowa 
zapewnia gładkość i odporność. Organiczna 
warstwa fluorowęglowodoru odpowiada za 
efekt wypierania wody. 

1 Intensywne mycie wstępne 
Gruntowne mycie pozwoli usunąć z powierzchni 
pojazdu brud, smołę, pozostałości po owadach, 
żywicę, rdzawy osad i pył przemysłowy. W tym 
samym procesie dogłębnie oczyszczone zostaną 
również nadproża i zawiasy, koła, wnęki kół oraz 
inne elementy.

2 Pielęgnacja elementów plastikowych i chromowanych 
Listwy drzwiowe oraz inne elementy ze-
wnętrzne z czasem tracą oryginalny kolor. 
Wysoce efektywne, profesjonalne produkty 
przywrócą pierwotną głębię koloru częściom 
plastikowym, zapewniając przy tym długo-
trwałą ochronę. Odpowiednie zabiegi sprawią, 
że elementy chromowane będą błyszczały jak 
nowe.  

3  Renowacja lakieru 
Przed nałożeniem powłoki zabezpieczającej 
konieczne jest poddanie powierzchni lakieru 
kilkuetapowej renowacji. W tym celu stosowane 
są specjalistyczne preparaty polerskie SONAX, 
dzięki którym możliwe będzie usunięcie rys 
i zadrapań oraz uzyskanie wysokiego połysku 
lakieru, pozbawionego hologramów i smug.

To nie może być prostsze! 

Minimalny wysiłek – maksymalna ochrona!
Po nałożeniu powłoki zabezpieczającej pielęgnacja auta jest wyjątkowo łatwa. Nawet jeśli powierzchnia pojazdu jest mocno zabrudzona, wystarczy podstawowe 
mycie szamponem lub delikatne mycie ręczne na myjni. Skuteczność powłoki ochronnej nie zostanie przez to ograniczona. Powierzchnia nie powinna być 
jednak polerowana – może to usunąć warstwę ochronną. 

Ochrona lakieru do 12 miesięcy dzięki powłoce Nano Pro
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Minimalny wysiłek – maksymalna ochrona!
Po nałożeniu powłoki zabezpieczającej pielęgnacja auta jest wyjątkowo łatwa. Nawet jeśli powierzchnia pojazdu jest mocno zabrudzona, wystarczy podstawowe 
mycie szamponem lub delikatne mycie ręczne na myjni. Skuteczność powłoki ochronnej nie zostanie przez to ograniczona. Powierzchnia nie powinna być 
jednak polerowana – może to usunąć warstwę ochronną. 

4 kroki do perfekcyjnej ochrony lakieru

Ochrona lakieru do 6 miesięcy dzięki powłoce Hybrid Net

1 Intensywne mycie wstępne
Gruntowne mycie pozwoli usunąć z powierzchni 
pojazdu brud, smołę, pozostałości po owadach, 
żywicę, rdzawy osad i pył przemysłowy. W tym 
samym procesie dogłębnie oczyszczone zostaną 
również nadproża i zawiasy, koła, wnęki kół oraz 
inne elementy.

2 Pielęgnacja elementów plastikowych i chromowanych
Listwy drzwiowe oraz inne elementy ze-
wnętrzne z czasem tracą oryginalny kolor. 
Wysoce efektywne, profesjonalne produkty 
przywrócą pierwotną głębię koloru częściom 
plastikowym, zapewniając przy tym długo-
trwałą ochronę. Odpowiednie zabiegi sprawią, 
że elementy chromowane będą błyszczały jak 
nowe. 

3  Renowacja lakieru 
Przed nałożeniem powłoki zabezpieczającej 
konieczne jest poddanie powierzchni lakieru 
kilkuetapowej renowacji. W tym celu stosowane 
są specjalistyczne preparaty polerskie SONAX, 
dzięki którym możliwe będzie usunięcie rys i zad-
rapań oraz uzyskanie wysokiego połysku lakieru, 
pozbawionego hologramów i smug. 

4  Zabezpieczenie lakieru technologią 

 Hybrid Net Protection 

 “Hybrid” w tym przypadku oznacza połączenie organicznych i nieorganicznych 
substancji w celu osiągnięcia długotrwałej warstwy ochronnej o  wysokim 
połysku dla wszystkich typów lakieru. 

 

Komponenty organiczne są odpowiedzialne za zapewnienie powierzchni 
pożądanej gładkości, olśniewającego głębokiego połysku i niesamowitego 
efektu hydrofobowego (odpychania wody). Co więcej, wnikają głęboko 
w istniejące nierówności tworząc trwałe struktury.

Komponenty nieorganiczne formują silną i trwałą strukturę między warstwami 
organicznymi, zapewniając stabilną powłokę ochronną. 

Nieorganiczna 
sieć

Powierzchnia lakieru

Organiczna 
powłoka 

To nie może być prostsze! 

www.sonax-service.pl

Preparat gwarantujący wyjątkową ochronę i konserwację do wszystkich lakierowanych powierzchni. 
Opracowany na bazie hybrydowej technologii polimerów. Skutecznie chroni lakier dzięki stabilnej sieci 
składników organicznych i nieorganicznych. Konserwuje także elementy plastikowe i gumowe. Łatwy 
w użyciu, zapewnia ożywienie każdego koloru lakieru. Zabezpiecza lakier na okres do 6 miesięcy. 

SONAX PROFILINE PolymerNetShield

Nr art. 223 300   340 ml

3
3

5 6 Zabezpieczenie

Gładkość

ochrona do 6 miesięcy



Szyby i inne elementy 
szklane
Występujące na szybach zabrudzenia, takie jak owady, tłuste plamy, przebarwienia po dymie 
papierosowym oraz zadrapania spowodowane przez wycieraczki, znacznie pogarszają wi-
doczność. Ograniczają przez to bezpieczeństwo podczas jazdy. 

Negatywny wpływ na komfort jazdy mają również refleksy powstałe po niepoprawnie użytych 
szamponach z woskiem. Produkty SONAX pozostawiają wszystkie elementy przejrzyste, bez 
drażniących smug, zapewniając odpowiednią widoczność podczas prowadzenia pojazdu. 
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Błyskawicznie usuwa nawet naj-
cięższe zabrudzenia drogowe oraz 
ślady po owadach z szyb, reflektorów 
i lusterek. Nie pozostawia smug.
Likwiduje tłuste zabrudzenia i osad 
z nikotyny. Doskonale nadaje się rów-
nież do mycia okien i luster w domu. 
Nie zawiera fosforanów.

Specjalna pasta ścierna do odświeżenia 
pożółkłych i matowych reflektorów 
plastikowych. Usuwa drobne i średnie 
zadrapania, przywraca oryginalną 
przejrzystość i zapewnia optymalną wy-
dajność świetlną reflektorów. Zwiększa 
bezpieczeństwo jazdy i poprawia ogólny 
wygląd. Dla przednich i tylnych reflek-
torów z poliwęglanów. Do stosowania  
z wykorzystaniem maszyny polerskiej.

SONAX Płyn do mycia 
szyb

SONAX HEADLIGHT 
POLISH

Świetnie usuwa drobne rysy, matowe 
smugi i drobne zadrapania ze szkla-
nych szyb pojazdów. Umożliwia che-
miczno-mechanicz-
ne polerowanie, 
zawiera składnik 
ścierny Ceroxid. Nie 
zawiera silikonu. 

Długoterminowe zabezpieczenie do 
reflektorów z tworzyw sztucznych 
uprzednio Sonax Profiline Headlight 
Polish (276 141) . Tworzy niezawod-
ną powłokę ochronną 
i zapobiega wybiela-
niu, matowieniu oraz 
żółknięciu lamp spowo-
dowanych wpływem 
środowiska . Nadaje się 
również do odświeżenia 
bez uprzedniego polero-
wania.

SONAX PROFILINE 
politura do szkła – 
ścierna

SONAX HEADLIGHT 
PROTECTION

Nr art. 273 141  250 mlNr art. 276 041   75 ml

Nr art. 338 505     5 l

Nr art. 338 600     10 lNr art. 276 141   250ml

Specjalne właściwości ścierne usuwają 
zadrapania i odbarwienia z plastików, 
tylnych szyb w kabrioletach, szyb łodzi 
i samolotów, wyświetlaczy telefonów 
komórkowych i szyb zegarków, akrylu, 
mebli, itp.

Profesjonalny środek czyszczący do 
szkła, doskonały do zastosowania we-
wnątrz i na zewnątrz. Szybko odparo-
wuje. Nie pozostawia smug.

SONAX Do renowacji prze-
zroczystych plastików  

SONAX PROFILINE 
Glass Cleaner

Nr art. 305 000   75 mlNr art. 335 500     5 l

www.sonax-service.pl
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Kabriolety
Materiał dachu i tapicerka są w kabrioletach szczególnie narażone na wpływ niekorzystnych 
czynników atmosferycznych. Odpowiednia pielęgnacja oraz zabezpieczenie specjalistycznymi 
produktami SONAX pozwala uniknąć poważnych wydatków związanych z naprawami.
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Nr art. 627 600    10 l

Nr art. 627 505    5 l

Nr art. 627 705    25 l

www.sonax-service.pl

Specjalny środek czyszczący do 
wszystkich typów dachów w kabrio-
letach. Skutecznie i szybko usuwa 
nawet najbardziej oporny brud. 

SONAX Do czyszczenia 
dachów w kabrioletach  

Nr art. 309 200  500 ml

Środek konserwujący i impregnujący do 
materiałowych dachów w kabrioletach. 
Uszczelnia przede wszystkim silnie 
obciążone miejsca zagięć oraz szwy. 
Ożywia kolory i chroni przed ponownym 
zabrudzeniem. Impregnuje elementy 
tekstylne we wnętrzu auta. Zapobiega 
wnikaniu brudu i  wilgoci w fotele wy-
konane z materiału i mikrofazy oraz 
dywaniki.   

SONAX  Impregnat do 
dachów kabrioletów 
oraz tapicerki  

Nr art. 310 200  300 ml Nr art. 305 000   75 ml

Specjalne właściwości ścierne usuwają 
zadrapania i odbarwienia z plastików, 
tylnych szyb w kabrioletach, szyb łodzi 
i samolotów, wyświetlaczy telefonów 
komórkowych i szyb zegarków, akrylu, 
mebli, itp.

SONAX Do renowacji 
przezroczystych plasti-
ków

Preparat do wszechstronnego zastoso-
wania przy pielęgnacji pojazdu - prania 
tapicerki, czyszczenia skór, dachów 
w kabrioletach. 

SONAX SX Multi star
uniwersalny preparat 
czyszczący

25Kabriolety



Akcesoria
Właściwa aplikacja produktów do pielęgnacji samochodów wymaga użycia odpowiednich akce-
soriów. Ułatwiają one dozowanie preparatów, potęgują efekt oraz pozwalają zaoszczędzić czas. 
Pielęgnacja pojazdu przy wykorzystaniu właściwych akcesoriów staje się prawdziwą przyjemno-
ścią.
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SONAX Tarcza polerska 
zielona 160 (średnia) 

Nr art. 493 000   1 szt.

Średniej twardości gąbka do maszyn 
polerskich o średnicy 160 mm, z mi-
kroporami. Do zastosowania z produk-
tami linii PROFILINE. Mocowanie na 
rzepy umożliwia szybką wymianę.

Tarcza polerska o średnicy 130 mm z gę-
stej, wysokogatunkowej wełny jagnięcej. 
Zapewnia wysoką wydajność ścierania 
i zmniejsza temperaturę polerowania. 
Mocowanie na rzepy umozliwia szybką 
wymianę.

SONAX Tarcza polerska 
z wełny jagnięcej 130

Twarda gąbka do maszyn polerskich 
o  średnicy 160 mm. Do mechaniczne-
go polerowania mocno porysowanych 
i utlenionych lakierów. Mocowanie na 
rzepy umożliwia szybką wymianę.

SONAX Tarcza polerska 
czerwona 160 (twarda)

Nr art. 493 100   1 szt. Nr art. 493 141   1 szt.

Uchwyt do tarczy maszyny polerskiej 
z gwintem M14. Posiada mocowania 
na rzepy do zakładania gąbek i tarcz 
polerskich.

SONAX Uchwyt do tarcz 
polerskich 125

Nr art. 493 200   1 szt.

Poręczna szczotka ze specjalnie wyprofi-
lowaną główką do czyszczenia tarcz (pa-
dów) w trakcie prac polerskich. Niezastą-
piona podczas pracy z pastami ściernymi 
na zmatowiałych i mocno zniszczonych 
powłokach lakierniczych.

SONAX Szczotka 
do czyszczenia tarcz 
polerskich

Nr art. 491 300   1 szt.

Pad polerski do polerowania maszyno-
wego szyb i elementów szklanych. Do 
stosowania z pastą PROFILINE Glass 
Polish.

SONAX Polerski pad 
filcowy 127

Nr art. 493 300   2 szt.

Sonax tnąca gąbka polerska czerwo-
naa dedykowana jest do pracy z ma-
szynami orbitalnymi/dual action wraz 
pastą polerską Sonax Profiline EXCUT 
05-05. Dzięki otworowi na środku za-
pewnia wydajniejsze chłodzenie.

SONAX Tarcza polerska 
CZERWONA D/A (143 
mm)

Nr art. 493 400   1 szt.

Sonax wykończeniowa gąbka poler-
ska żółta dedykowana jest do pracy 
z maszynami orbitalnymi/dual action 
wraz pastą polerską Sonax Profiline 
EX 04-06. Dzięki otworowi na środku 
zapewnia wydajniesze chłodzenie.

SONAX Tarcza polerska 
ŻÓŁTA D/A (143 mm)

Nr art. 493 341   1 szt.

Bardzo miękka gąbka do maszyn poler-
skich. Średnica 160 mm. Do zastosowa-
nia z produktami linii PROFILINE. Mocowa-
nie na rzepy umożliwia szybką wymianę.

SONAX Tarcza polerska 
szara 160 (bardzo mięk-
ka, usuwa hologramy)

Nr art. 493 241   1 szt.

www.sonax-service.pl
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Ściereczka z mikrofibry przeznaczona 
do usuwania brudu oraz tłustych plam 
z szyb, lusterek oraz 
tworzyw sztucznych. 
Idealna do czyszczenia 
tkanin (np. tapicerek, 
dywaników). Nie pozo-
stawia smug, nie pyli i 
nie mechaci się.

Profesjonalna ściereczka do pielęgnacji 
elementów tekstylnych oraz skórznych, 
także bardzo delikatnych. Nie pyli, nie 
pozostawia zarysowań. Bardzo miękka 
i wysoce chłonna. Posiada zaokrąglo-
ne rogi i 
o b s z y t e 

Służy do równomiernego nanoszenia 
oraz do szybkiego i dokładnego roz-
prowadzania preparatów do pielęgna-
cji tworzyw sztucznych we wnętrzu 
samochodu. Dociera nawet do trudno
dostępnych miejsc.

SONAX Gąbka do 
plastików

SONAX Mikrofibra do szyb 
i wnętrza

SONAX Ściereczka z mikrofibry 
do tkanin i skóry

Specjalna gąbka z mikroporami prze-
znaczona do usuwania uporczywych 
zabrudzeń z nielakierowanych ele-
mentów z tworzyw sztucznych oraz 
gumy (np. rysy i ślady zelówek na 
listwie progowej). Doskonale nadaje 
się do usuwania pozostałości wosków 
i preparatów polerskich ze zderzaków, 
listew bocznych oraz uszczelek.

SONAX Gąbka czysz-
cząca

Specjalna gąbka o podwójnym za-
stosowaniu. Strona koloru srebrnego 
usuwa owady i uporczywe zabrudzenia
z powierzchni szklanych, lakierowanych i 
z tworzywa sztucznego. 
Jest przy tym bezpiecz-
na dla czyszczonej 
powierzchni.Strona 
skórzana osusza za-
parowane szyby, nie 
pozostawiając smug.

SONAX Gąbka 2 w 1 (do 
usuwania owadów oraz 
do osuszania szyb)

Nr art. 426 100   1 szt.

Nr art. 416 000   2 szt.

Specjalna gąbka do nakładania wo-
sków i preparatów polerskich. Twar-
da strona koloru białego służy jako 
uchwyt, żółtego do wcierania wybra-
nego produktu. Można ją używać
uniwersalnie do nanoszenia past 
i emulsji ściernych, 
wosków oraz 
preparatów do pie-
lęgnacji tworzyw 
sztucznych itp.

SONAX Gąbka do 
nakładania wosku

Nr art. 417 300   1 szt.

Nr art. 416 541   2 szt.Nr art. 416 800   1 szt. Nr art. 417 200   1 szt.

Wysokiej jakości, chłonna mikrofibra 
przeznaczona do usuwania pozostałości 
po woskach i preparatach polerskich. 
Nadaje powierzchni 
olśniewający i głęboki 
połysk. Nie rysuje lakie-
ru oraz nie pozostawia 
smug.

SONAX Ściereczka 
z mikrofibry

Nr art. 416 241   2 szt.

Gąbka do łatwego i szybkiego usuwania 
pozostałości po owadach z szyb, lakieru 
oraz elementów z tworzyw sztucznych. 
Nie rysuje czyszczonych powierzchni.

SONAX Gąbka do usu-
wania owadów

Nr art. 427 141   1 szt.

SONAX Gąbka uniwer-
salna

Nr art. 428 000   1 szt.

Uniwersalna gąbka do mycia samocho-
du. Wyjątkowo chłonna. Gąbka posiada 
zróżnicowaną strukturę powierzchni do 
różnych zadań. Strona koloru szarego 
jest miękka i służy do ogólnego mycia 
całego pojazdu. Strona koloru białego
jest szorstka i idealnie nada- j e 
się do usuwania 
u p o r c z y w y c h 
zabrudzeń (np. 
owadów).

Ergonomiczny uchwyt z gąbką do po-
lerowania: ułatwia ręczne polerowanie 
oraz pozwala szybko osiągnąć wysoki 
połysk. Może być używany ze wszystki-
mi woskami i preparatami polerującymi
SONAX. Po użyciu gąbkę można łatwo 
odczepić w celu umycia 
ciepłą wodą. 

SONAX P-ball Uchwyt 
z gąbką polerską  

Nr art. 417 341   1 szt.

Nr art. 417 241   1 szt.

Specjalna gąbka do mycia samocho-
du posiadająca dwie różne powierzch-
nie mikrofibry. Strona z frędzlami 
delikatnie czyści, jest wysoce chłonna
i zwiększa pienienie. Gładka strona 
ułatwia usuwanie 
uporczywych za-
brudzeń.

SONAX Gąbka z mikrofi-
bry 2 w 1

Nr art. 428 100   1 szt.

Praktyczna i wygodna rękawica do 
czyszczenia elementów zewnętrz-
nych pojazdów. Miękka i gładka mi-
krofibra zapewnia dokładne i łagodne 
czyszczenie wszystkich powierzchni 
lakieru, szkła i tworzyw sztucznych. 
Intensywne czysz-
czenie przy mak-
symalnej ochronie 
powierzchni

SONAX Rękawica 
z mikrofibry 

Nr art. 428 200   1 szt.
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Prosta szczotka z wytrzymałym wło-
siem do czyszczenia mocno zabrudzo-
nych elementów tekstylnych takich jak 
siedzenia, dywaniki, maty w bagaż-
niku. Świetna również do ręcznego 
czyszczenia tworzyw sztucznych.

SONAX Szczotka 
uniwersalna (do inten-
sywnego czyszczenia)

Nr art. 491 700   1 szt.

Najszybsza możliwość wysuszenia po-
jazdu po myciu. Elastyczna silikonowa 
ściągaczka dosko-
nale zbiera wodę, 
nie rysując przy tym
powierzchni. Dopa-
sowuje się do kon-
turu pojazdu, dzięki 
czemu jest bardzo 
dokładna. 

SONAX Ściągaczka do 
wody

Nr art. 417 400   1 szt.

Specjalna gumowa szczotka do czysz-
czenia powierzchni tekstylnych takich 
jak fotele, krzesła, kanapy i dywany. 
Doskonała do usuwania sierści.

SONAX Szczotka do 
usuwania sierści

Nr art. 491 400   1 szt.

Uniwersalna butelka 
ze spryskiwaczem 
do wielokrotnego 
napełniania. Pusta. 
Pojemność 0,6 litra.

SONAX Butelka ze 
spryskiwaczem (0,6L)
„Sprayboy” 

Nr art. 499 700    0,6 l

Szczotka o ergonomicznym kształcie, 
doskonała do czyszczenia na sucho 
i  mokro, gładkiej  tapicerki skórzanej 
oraz tekstylnej.

SONAX Szczotka do czysz-
czenia tapicerki

Nr art. 416 741   1 szt.

Niezwykle wytrzymała ściereczka 
do osuszania mokrych powierzchni 
lakierowanych, chromowanych i szkla-
nych. Miękka, poręczna i wyjątkowo 
chłonna. 

SONAX Ściereczka do 
osuszania 

Nr art. 419 200   1 szt.

Idealne narzędzie do łatwego i szybkiego 
osuszania auta. Z zaokrąglonymi rogami i ob-
szywanymi krawędziami. Wyjątkowo gęsta 
w strukturze ściereczka z długimi włóknami 
waży 600g, może pochłonąć ilość wody o 
masie około 10 razy większej.

SONAX Mikrofibra do 
osuszania (80 X 50 cm)

Nr art. 450 800   1 szt.

Profesjonalna ściereczka do pielę-
gnacji lakieru, także na bardzo de-
likatnych powierzchniach. Nie pyli, 
nie pozostawia zarysowań. Bardzo 
miękka i wysoce chłonna. Posiada za-
okrąglone rogi i obszyte krawędzie.

SONAX Ściereczka 
z mikrofibry

Nr art. 450 700   3 szt.

Nr art. 416 941   1 szt.

SONAX Tornador Gun

Pistolet SONAX Tornador Gun jest napędzany 
sprężonym powietrzem, doskonale rozpyla 
powietrze oraz płyny, nadając im rotację 
umożliwiającą skuteczne usuwanie brudu 
oraz zanieczyszczeń. Dzięki innowacyjnej 
technologii cząsteczki brudu usuwane są 
z czyszczonych powierzchni pod ogromnym 
ciśnieniem. Pistolet nadaje się również do 
czyszczenia gąbek polerskich oraz tarcz 
polerskich z wełny jagnięcej. 

Nr art. 417 641   6 szt.

Super miękki aplikator - gąbka do na-
kładania wosków i innych preparatów 
czyszczących. Doskonale nadaje się 
do czyszczenia skóry, plastiku, gumy 
i  powierzchni lakierowanych. Elasty-
czne i trwałe tworzywo nadające się 
do prania w pralce.

SONAX Aplikator gąbka 
super miękka

Opryskiwacz pneumatyczny z regulo-
waną dyszą.  

SONAX Opryskiwacz pneu-
matyczny

Nr art. 496 941   1,25 l
Do produktów kwasowych i zasadowych

Nr art. 416 700   1 szt.

SONAX Ściereczka z mi-
krofibry do szyb 2 w 1 
35x40cm

Dwustronna ściereczka z mikrofibry do 
czyszczenia oraz wycierania szyb. Strona 
zielona: idealna do usuwania uporczywe-
go brudu, tłustych plam oraz innych za-
nieczyszczeń. Stro-
na żółta: wysoce 
chłonna doskonała 
do osuszania, nie 
pozostawia smug. 
Ściereczkę można 
prać w tempera-
turze do 40 stopni. 

www.sonax-service.pl
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Professionelle Fahrzeugaufwertung

Zostając partnerem firmy SONAX będziesz miał do dyspozycji światowej klasy produkty, a także zy-
skasz dostęp do wiedzy z zakresu auto detailingu oraz profesjonalnego wsparcia technicznego. Zdo-
będziesz również możliwość wykorzystania w prowadzonej przez Ciebie działalności produktów marki 
SONAX, które są szeroko reklamowane, wysoce rozpoznawalne i silnie zakorzenione w świadomości 
klientów. Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia niemieckiej firmy SONAX – lidera rynku w zakresie 
pielęgnacji pojazdów.

Dołącz do nas!   
Wypełnij formularz kontaktowy, który znajdziesz 
na stronie: www.sonax-service.pl
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Indywidualne wsparcie
• fachowe porady
• wskazówki i podpowiedzi od ekspertów z SONAX

Profesjonalne szkolenie
• certyfikaty
• ekspertyzy i dedykowana wiedza
• sprawna organizacja pracy

Atrakcyjne materiały reklamowe 
• ulotki informacyjne
• zamieszczenie informacji wraz ze zdjęciami i mapą lokalizacji 
   na stronie www.sonax-service.pl
• certyfikat
• plakat z opisem profesjonalnej renowacji lakieru
• możliwość używania znaku towarowego SONAX bez opłat licencyjnych
• baner reklamowy
• projekt indywidualnej wizualizacji obiektu

W zestawie z innowacyjną linią wysokiej klasy pro-
duktów, partnerzy serwisowi otrzymują dodatkowo 
atrakcyjne benefity:
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www.sonax-service.pl

MADE IN GERMANY

SONAX INTERNATIONAL Albania · Argentina · Armenia · Australia · Austria · Azerbaijan · Bahrain · Belarus · Belgium · Bolivia · Bosnia 
Herzegovina · Brazil · Bulgaria · Chile · China · Colombia · Costa Rica · Croatia · Cyprus · Czech Republic · Denmark · Ecuador · Egypt · El Salvador Estonia · Finland 
France · Georgia · Great Britain · Greece · Guatemala · Honduras · Hong Kong · Hungary · Iceland · India · Iran · Israel · Italy · Japan· Kazakhstan · Kenya 
Korea · Kuwait · Kyrgyzstan · La Réunion · Latvia · Lebanon · Lithuania · Luxembourg · Macedonia · Malaysia· Mauritius · Moldova · Montenegro · Morocco 
The Netherlands · New Zealand · Norway · Oman · Pakistan · Panama · Peru · Poland · Portugal · Puerto Rico · Qatar · Dominican Republic · Romania · Russia 
Saudi Arabia · Serbia · Singapore · Slovakia · Slovenia · South Africa · Spain · Sweden · Switzerland · Syria · Taiwan · Thailand · Trinidad · Tunisia · Turkey 
Ukraine · United Arab Emirates USA · Venezuela · Vietnam
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Biuro
20-328 Lublin, ul. L. Herc 3
tel. +48 81 443 12 10  
fax +48 81 443 12 55
e-mail: sekretariat@parys.pl

Dział Logistyki i Sprzedaży
20-328 Lublin, ul. L. Herc 34
tel. +48 81 441 51 91  
fax +48 81 441 51 92
e-mail: ds_parys@parys.pl

Oddział w Warszawie
01-645 Warszawa, ul. Wybickiego 9
tel. +48 22 465 57 00
fax +48 22 465 57 11
e-mail: warszawa@parys.pl

www.parys.pl

PPH „PARYS” Sp. z o.o.

Generalny dystrybutor SONAX w Polsce:

S/
03

/2
01

5


