
473 ml

3M Wheel & Tyre Cleaner е почистващ спрей,

произведен във Великобритания от 3M. Спреят е

предназначен за дълбоко почистване на джанти и

гуми. Препаратът осигурява ефективно дълбоко

почистване като в същото време не съдържа

киселина, благодарение на иновативната формула,

която съдържа мощен цитрусов разтворител.

 

Цена лв./бр. без ДДС

16,58

Цена лв./бр.
с ДДС

19,90

473 ml

Спрей за възстановяване, почистване и

предпазване на естествена и изкуствена кожа 3M
Leather and Vinyl Restorer. Спреят почиства много

добре пластмаса и гумени повърхности в интериора

на автомобилите. Възвръща добрия вид и придава

блясък на кожата и другите повърхности в

автомобила.

 

Цена лв./бр. без ДДС

17,50

Цена лв./бр.
с ДДС

21,00

500 ml

За перфектно почистване и огледален блясък за

вашите автомобилни стъкла, използвайте С 3M Glass
Cleaner 50586 – спрей за почистване на автостъкла.
Спреят с лекота почиства, петна, замърсявания и

драскотини от автостъклата. Щади повърхностите като

пластмаса и хром. Може да се прилага без

проблем върху тонирани стъкла.

 

Цена лв./бр. без ДДС

11,67

Цена лв./бр.
с ДДС

14,00

3M CAR CARE – ГРИЖА ЗА АВТОМОБИЛА

Световният лидер 3M e специализиран в производството на продукти за поддръжка и почистване на автомобили. Това са продукти с доказано качество,

предназначени за перфектно почистване на различни автомобилни компоненти. Серията 3M Car Care включва почистващ спрей за гуми и джанти, препарат за

почистване на стъкла, препарат за почистване на кожа, полираща паста и препарат за блясък на автомобилната боя.

 

3M WHEEL & TYRE CLEANER – СПРЕЙ ЗА ДЖАНТИ И ГУМИ

 

 

3M LEATHER RESTORER –  СПРЕЙ ЗА АВТОМОБИЛНА КОЖА

 

 

3M GLASS CLEANER 50586 – СПРЕЙ ЗА АВТОСТЪКЛА

 

 

3M SCRATCH AND SWIRL REMOVER – ПОЛИРАЩА ПАСТА
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ПАРТНЪРС ООД

Партнърс ООД e оторизиран дилър

на 3М за България. Предлага

отлично качество на самозалепващо

фолио за рязане и печат, винили и

аксесоари на най-добра цена.

Внасяме уникално по рода си фолио

за архитектурни декорации и дизайн

на стени и стъкла.

Лидери сме на пазара на материали

за автомобилен тунинг с богата гама

карбоново фолио и такова за

цялостно облепяне.

Осигуряваме най-модерните

технологии за производство на

табели и обемни букви - алурапид,

плексиглас, алуминиеви профили и

снап системи. Светодиоди от

Samsung LED - световен лидер.

Предоставяме пълен асортимент от

3М двойнозалепващи ленти, лепила,

абразиви, шкурки и специализирани

лепила на спрей.

ПОСЛЕДНИ
ПУБЛИКАЦИИ

3M и Партнърс на
Националния …
03 ФЕВ / 0 КОМЕНТАРИ

Интервю от Partners за
изложението …
04 ДЕК / 0 КОМЕНТАРИ

Забравете всичко,
което знаете за …
17 ОКТ / 0 КОМЕНТАРИ

Вълна от Grand
емоции връхлетя …
15 ОКТ / 0 КОМЕНТАРИ

АРХИВ

- Избор на месец -

Партнърс ООД
google .com /+PartnersBg

+ 507

Сле де не + 1

ОПИТ И
СЪВЕТИ

bender.partners.bg | zalepi.bg | carbon.bg  | 2012 Copyright Партнърс ООД Промоции / Карта на сайта / RSS

473 ml

Произведената от 3M паста за полиране на
автомобили 3M Scratch and Swirl Remover
безпроблемно премахва окисляване, драскотини,

петна и замърсявания, които са се появили в

следствие на водата. Полиращата паста може да се

нанася като основа преди финиш гланца.

 

Цена лв./бр. без ДДС

18,33

Цена лв./бр.
с ДДС

21,99

473 ml

Финиш гланц, който придава блясък на боядисани и
метални повърхности. Гланцът полира боята на

автомобила като оставя след себе си невидим

предпазен слой, който от своя страна не позволява

да се образуват петна.

 

Цена лв./бр. без ДДС

16,67

Цена лв./бр.
с ДДС

20,00

 

3M PERFORMANCE FINISH SYNTHETIC WAX – ГЛАНЦ ЗА МАКСИМАЛЕН
БЛЯСЪК

 

"ПАРТНЪРС"
МАТЕРИАЛИ ЗА
РЕКЛАМИ

1 724 души харесват "ПАРТНЪРС"
МАТЕРИАЛИ ЗА РЕКЛАМИ.

Харесва миХаресва ми
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